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 اإلهداء
 . روح واِلَديَّ وروح واِلَدْي واِلديَّ  لىإ

لى زوجتي  . وْ َبِميَّ  ّراء وفي كؿّْ ، َمْف شاركتني في السَ  وا 
لى أوالدي وأوالد أوالدي  . يَّوْ زكِ  انفوسً  ، مَنَحيـ اللُ  وا 

لى َجدّْ     وْ ِريَّ لبَ تِو حتى تقوـَ ايَّ رّْ ذُ  تِو وَنْسؿِ يَّ رّْ َوذُ  ي صوفي عميوا 
ـْ أو أسدى ليـ تحِ  ـْ أو صاَىَرُى لى َمْف ناَسبُي  . وْ يَّ وا 

لى كّؿ َمْف أَسأْ   .  ِنيَّوْ أو بُحْسِف  اليو َعْمدً إُت وا 
لى كؿّْ   . ، قد أحسَف إليَّ يرٍ مِ طْ قِ ، ولو بِ  َمفْ  وا 

 .  وْ : مواعَظ إسبلميَّ  كتابي اأىدي إلييـ جميعً 
 الدكتور   

 الحمداني يعمصوفي ف اف ذنو فتحي زيدعبد الجبار 
 ـٕٚٓٓيار /أ/ ٕٗ  =  ىػٕٛٗٔ/ األولى ىمادَ جُ / ٛ

ـّ والػػدي  رحميمػػا الل  كنػػت كريػػًرا مػػا أسػػمد عػػف والػػدتي  وىػػي بنػػت عػػ
تػػذكر لػػي أّف أباىػػا كػػاف يعمػػؿ نػػّداًفا أي : ينػػدؼ الصػػوؼ بألػػ  الِمنػػَدؼ ، وأّنػػو 

ث ىذه المين  عػف والػده تعّمـ ىذه المين  مف عمّْو ذنوف ، فيظير أّف ذنوف ور 
لصػػوؼ حتػػى نسػػبوه الػػذي يتعمّػػؽ بابػػيف النػػاس بيػػذا العمػػؿ عمػػّي الػػذي اشػػتير 

عمػػػػي : اف اأَلولػػػػى واألصػػػػّم أف يسػػػػّموه وكػػػػ،  صػػػػوفي عمػػػػي: إليػػػػو ، وسػػػػّموه 
  الصّواؼ
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 مقدمة
ْحمػػِف الػرَِّحيـِ ْسـِ المّػِو الرَّْحمػَػِف الػرَِّحيـِ ، واْلَحْمػُد لمّػِو َربّْ اْلَعػاَلِميَف ، الرَّ بِِ 

ػاتَـِ النَّبيػيف ،  ػٍد َرُسػوِؿ الل ، َو ، َمػِمِؾ َيْوـِ الدّْيِف ، والصَّبلُة والسَّبلـُ َعمَػى ُمَحمَّ
وَعمَػػػى هِلػػػِو وأْصػػػحاِبِو أْجَمِعػػػيف ، مػػػف األنصػػػاِر والميػػػاجريف ، والػػػذيف اتبعػػػوىـ 

 ، وبعدبإحساٍف إلى يوـِ الدّْيف 
في األصؿ َطبي المنبري  التي ألقيتيا فمواضيد ىذا الكتاب أكررىا   

، وأوؿ َطب  لي كانت في  مف جوامد الموصؿ اعشر جامعً في َمس  
جامد يحيى الطالب/ الرفاعي، وكانت في األسابيد األولى مف افتتاحو سن  

 ـ .ٜٚٛٔ
،  وألقيت أكررىا في الجامد المعروؼ بجامد شيخ الشط / الشيواف

 ـ.ُٕٓٓٓت المنبر سن  وجامد العطاش/كوكجمي ، رـ ترك
إذف ليس كتاًبا في العقائد ، أو في الفقو ، أو في األصوؿ فيذا الكتاب 

نَّما ىو يُت منيا ، أو في األحكاـ ، وا  أف تكوف لموعظ  مجرد مواعظ ، تَو
 المسمـ بعظـ دينو ومقاـ نبيو ، وتذكيره بيـو المعاد . واإلرشاد ، وتبصير

و المسػػمميف ، وأسػػألو سػػػبحانو ، أف د بػػأسػػأؿ الل ، جػػؿَّ شػػأنو ، أف ينفػػػ
 َالًصا لوجيو الكريـ ، الميَـّ هميف . منّْي عمبًل يتقبَّمو 

اعظ ذكػرُت شػيًئا مػف السػيرة ومما ينبغػي التنبيػو عميػو أّنػي فػي ىػذه المػو 
الترتيػػػب فػػػي سػػػيرىـ ، لكّنػػػي لػػػـ أتبػػػد  وسػػػير الَمفػػػاء الراشػػػديف األربعػػػ  النبويػػػ 

رضػي الل عػنيـ جميًعػا ، بكػر  فعرمػاف فعمػر فػأبيبؿ بدأُت بعمػّي  التاريَي ،
رػـ ذكػرُت مناقػب رسػولنا الكػريـ صػمى الل عميػو وسػّمـ ا ألّنػي راعيػُت فػي ىػذه 

، وىػػي حّبػػو واشػػتياقو أِلف يسػػمد مػػا ىػػو أجمػػؿ لمقػػارئ القضػػي  الحالػػ  النفسػػي  
، ومػف درجػ   مف ساـٍ إلى أسػمى بو وأفضؿ مما سمد ا لذلؾ أردُت أف أرتقي
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إلى درج  أعمى ، حتى أوصمو إلى الِقّم  ، وىي ذكػر والدة سػيّْد الرسػؿ   عالي
 وذكر معجزاتو صمى الل عميو وسمَّـ .واألنبياء 

  يزان التقوى ال ميزان النسبمالموعظة األولى : 
لو هبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمى ، والص ، والحمد لل بسـ الل

 وصحبو ومف وااله.
 وأنت َير المنزليف  ا مباركً زاًل  الميـ أنزلنا من

 رحـ وأنت َير الغافريف اغفر و  ربنا ا
  ربنا أدَمنا في رحمتؾ وأنت أرحـ الراحميف 

ـْ  قاؿ تعالى:  َمْقَناُكـ مّْف َذَكٍر َوُأنَرى َوَجَعْمَناُك ََ َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا 
ـْ  ِبيرٌ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُك ََ ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ    ِعنَد المَِّو َأْتَقاُك

 [ٖٔ]الحجرات: 
، دـ وحواء: ها مف ذكر وأنرى وىما و َمقنا جميعً نَّ أيَبرنا تعالى 
ر ََ ، وبعد القبائؿ مراتب أُ  مف القبائؿعـ ، والشعوب أ وجعمنا شعوبا وقبائؿ

بالشعوب بطوف العجـ  وقيؿ المراد ، صائؿ والعشائر والعمائـ واألفَاذكالف
 وبالقبائؿ بطوف العرب.

دـ وحواء عمييما السبلـ س في الشرؼ بالنسب  الطيني  إلى هفجميد النا
نَّ  سواء ما يتفاضموف باألمور الديني  وىي طاع  الل تعالى ومتابع  رسولو ، وا 

   
: فبلف  ا وقبائؿ التعارؼ فيما بيننا، ليقاؿ مربًل والغاي  مف جعمنا شعوبً 

 ف فبلف مف قبيم  كذا وكذا.ب
ا نقيس بيا مرنا الل سبحانو أف نتعرؼ إلى أنسابنا لنتَذىا مقياسً أوقد 

لى إيا أرحامنا لنعيف منيـ مف يحتاج ، ولنتَذىا وسيم  لنعرؼ ب الناس
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    عف النبي  فعف أبي ىريرة  ، وقد أوصانا الل بصم  الرحـ  ، معونتنا
 .[رواه الترمذي].  تصموف بو أرحامكـكـ ما بتعمموا مف أنسا قاؿ: 

ِإفَّ ما يكوف بتقوى الل كما قاؿ تعالى: أما التفاضؿ بيف الناس فإنَّ 
ـْ ِعنَد المَِّو َأْتَقاُكـْ  ؟ قاؿ:   وقد سئؿ رسوؿ الل   َأْكَرَمُك : أي الناس أكـر

  .رواه البَاري عف أبي ىريرة    تقاىـأأكرميـ عند الل  
: قاـ  حمد عف درة بنت أبي ليب رضي الل عنيا قالتأوروى اإلماـ 
الناس َير؟  ، أيُّ    وىو عمى المنبر، فقاؿ: يا رسوؿ اللرجؿ إلى النبي  

عف  وأنياىـ بالمعروؼ ،وهمرىـ  ، تقاىـوأ ،أقرأىـ : َير الناس   قاؿ  
هف ، قراءة لمقر أكررىـ َير الناس عند الل ، أي :  ،  وأوصميـ لمرحـ ، المنكر

، وأكررىـ نيًيا عف  بالمعروؼ اأمرً وأكررىـ تقوى لل ، عز وجؿ ، وأكررىـ 
 .المنكر ، وأكررىـ صم  لمرحـ 

حمد حدرنا وكيد عف أبي أفي تفسير ابف كرير: وقاؿ اإلماـ وجاء 
قاؿ  : أي:    قاؿ لوالنبي   فَّ إ:    قاؿىبلؿ عف بكر عف أبي ذر  
 إالّ ، سود أحمر وال أؾ لست بَير مف نَّ إفانظر لمصحابي الجميؿ أبي ذر: 

ابف بكر عبد   أفَّ إالّ  ، حمد ورواتو رقات مشيوروفأرواه  . أف تفضمو بتقوى
 . ٔ الل المزني لـ يسمد مف أبي ذر

الل ال ينظر إلى   : إفَّ   قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  وعف أبي ىريرة  
 .ورواه ابف ماج ، صوركـ وأموالكـ ولكف ينظر إلى قموبكـ وأعمالكـ

المسمموف إَوة ال فضؿ ألحد   قاؿ: الرسوؿ   وروى الطبراني أفَّ 
  بالتقوى.حد إالّ أعمى 

                                           
 خفسيز ابٍ كثيز. ( 1)
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  في أوسط   قاؿ: َطبنا رسوؿ الل  وعف جابر بف عبد الل  
أباكـ  فَّ ا  ، و  ربكـ واحد يا الناس إفَّ أياـ التشريؽ َطب  الوداع فقاؿ: يا أيّ 

وال ألحمر ، لعجمي عمى عربي وال  ، ى أعجميواحد، أال ال فضؿ لعربي عم
ال أكرمكـ عند الل أتقاكـ، أ فَّ إ :  بالتقوىحمر إالّ وال أسود عمى أ، عمى أسود 

 ىؿ بمغت؟ قالوا: بمى يا رسوؿ الل، قاؿ: فميبمغ الشاىد الغائب. رواه البييقي.
إذا ما مضمونو : :     قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  وعف أبي ىريرة  

ا  ونسب الل ىو ي جعمت نسبً نّْ إ، أال  ام  أمر الل مناديا ينادييوـ القيكاف 
ال ا  وىو الفَر باألجداد التقوى والعمؿ الصالم  وجعمتـ  أييا الناس  نسبً 

 ، فأبيتـ إالّ  تقاكـأأكرمكـ  فَّ أزف بو عبادي أالذي يماف  فجعمت النسب باإل
ف ذا وعشيرة كذا  َير مف فبلف بو مف قوـ ك: فبلف بف فبلف  ألنَّ  أف تقولوا
وىو ، رفد نسبي أو دونو بالشيرة والسمع   فاليوـ قومو وعشيرت فَّ فبلف  أل
ىو الذي ،  ضد نسبكـ وأ ، زف بو اليـو الناسأعمؿ بو و أ وىو الذي، التقوى 

أيف  ، لغيو فأناديفأسقط ىذا النسب وأ،  وزف الناس لمف ينتسبوف إليو
 ني في األوسط والصغير.رواه الطبرا . المتقوف

: مف بطأ بو   وفي الحديث المشيور عف أبي ىريرة قوؿ الرسوؿ  
لـ يرتفد بعمو  ، مف انحط بسوء عممو فَّ أ :والمعنى ، عممو لـ يسرع بو نسبو

 نسبو.
فالل يـو القيام  يسألنا عف إيماننا وأعمالنا وال يسألنا عف أنسابنا 

ـْ َيْوَمِئٍذ وال َفِإَذا نُ  وأحسابنا قاؿ تعالى:  وِر َفبل َأنَساَب َبْيَنُي ِفَخ ِفي الصُّ
ـُ اْلُمْفِمُحوَف  َيَتَساءُلوَف  فَّْت َمَواِزيُنُو  َفَمف رَُقَمْت َمَواِزيُنُو َفُأْوَلِئَؾ ُى ََ َوَمْف 

اِلُدوفَ  ََ ـَ  ـْ ِفي َجَينَّ ِسُروا َأنُفَسُي ََ  [.ٔٓٔ]المؤمنوف:   َفُأْوَلِئَؾ الَِّذيَف 
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، قاؿ تعالى:  وال الولد عف والده، يوـ القيام  ال يسأؿ الوالد عف ولده ف
 يِو َِ ِو َوَأِبيِو  َيْوـَ َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْف َأ -ٖٗ]عبس:  َوَصاِحَبِتِو َوَبِنيوِ  َوُأمّْ

وقاؿ ابف مسعود: إذا كاف يـو القيام  جمد الل  [. وصاحبتو: أي: زوجتو.ٖٙ
حد قد أف كاف لو مظمم   أال مَ  : حساب  رـ نادى مناداألوليف واآلَريف  لم

ـ  أف يكوف : فيفرح المرء  المظمو  قاؿ مو  فميجئ  بو  فميأَذ حقو  منو ظم
و  يكوف لو الحؽ عمى  أوالده قد ظممو في شيء   فَّ لو الحؽ عمى والده  أل

 فَّ أو  يكوف لو الحؽ عمى  زوجتو  أل ولده قد ظممو في شيء  فَّ ولده  أل
كاف  ىذا ف ا  و  ف كانت ىذه المظمم  صغيرة ا  ، و  يءزوجتو قد ظممتو في ش

َفِإَذا ُنِفَخ ِفي قاؿ تعالى: ، ومصداؽ ذلؾ في كتاب الل  ، االحؽ  صغيرً 
ـْ َيْوَمِئٍذ وال َيَتَساءُلوفَ  وِر َفبل َأنَساَب َبْيَنُي فعند نفخ الصور لمحساب  الصُّ

وقاؿ الل  ، فبل يتساءلوف عنيا، ب تنقطد بيف الناس األنساب واالحسا
ال يسأؿ القريب عف : أي  [َٓٔحِميًما  ]المعارج:  َوال َيْسَأُؿ َحِميـٌ تعالى: 
 و مشغوؿ بنفسو عف غيرهألنَّ ا  ف حالو وىو يراه في أسوأ األحواؿع، قريبو 

ف َتْدُع ُمْرَقَمٌ  وقاؿ تعالى: ، َرى َواِ  َْ ِإَلى ِحْمِمَيا ال ُيْحَمْؿ َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأ
 [.ٛٔ]فاطر:  ِمْنُو َشْيٌء َوَلْو َكاَف َذا ُقْرَبى

 ا يدعو يـو القيام  غيره مف الناسف مرقؿ بأوزاره  وسيئاتو ، فكؿ إنسا
حتى  ا، فبل يجد أحدً  منيا ليَفؼ عنو العذاب اأو شيئً ، ليحمؿ عنو أوزاره 

 قرب الناس إليو يستجيب لدعوتو.أ
ف َتْدُع  : قاؿ عكرم  في قولو تعالى:  كرير في تفسيره يقوؿ ابف َواِ 
الوالد ليتعمؽ بولده يـو القيام  فيقوؿ:  فَّ ا  اآلي  قاؿ:... و ،  ُمْرَقَمٌ  ِإَلى ِحْمِمَيا

وقمت ، ا لوجودؾ في الحياة والد  حنوف  كنت لؾ  وكنت سببً  أيُّ  ، يا بني
ا، ويعترؼ بفضمو والده  َيرً بتربيتؾ حتى بمغت أشدؾ  فيرني  الولد عمى 
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إني قد احتجت إلى مرقاؿ ذرة مف حسناتؾ أنجو ، عميو، فيقوؿ لو: يا بني 
: يا أبت ما أيسر  وأسيؿ  ما طمبت! ولكني  فيقوؿ لو ولده ، بيا مما ترى

، رـ  ا مف حسناتيفبل أستطيد أف أعطيؾ شيئً  ، أتَوؼ مرؿ ما تتَوؼ
،  زوج  مَمص  كنت لؾِ  أيُّ ، أو يا ىذه ،   يتعمؽ بزوجتو، فيقوؿ: يا فبلن

ني إ وتعترؼ بفضمو عمييا  فيقوؿ ليا ا فترني  الزوج  عمى زوجيا  َيرً 
لعمي أنجو بيا مما تريف  بي مف  ا طمب منؾ حسن  واحدة تيبينيا ليأ

ولكني ال أطيؽ  ، : ما أيسر  وأسيؿ  ما طمبت الكرب والعذاب  قاؿ: فتقوؿ
ني أَشى إف، اتي  إني أتَوؼ مرؿ الذي تتَوؼ أف أعطيؾ شيئا  مف حسن

فبل أجد مف يجود بيا عمي في ىذا اليـو ، أف احتاج إلى ىذه الحسن  
 الصعب.

ب  يوـ القيام  و يمر في مواقؼ عصينَّ أواألمر الذي يتَوفو كؿ إنساف 
ب إلى كؿ رسوؿ مف مِ و إذا طُ نَّ أ، ففي الحديث الصحيم  حدأال يشفد لو فييا 

 نفسي، ـز أف يشفد عند الل في الَبلئؽ يقوؿ: نفسي ال أسالؾ إالّ أولي الع
مريـ التي  ؾسألأنفسي ال  اليوـ إالّ  ؾال أسأل: عيسى بف مريـ يقوؿ  حتى إفَّ 
ُ  }وليذا قاؿ الل تعالى: ا ولدتني ََّ ا { َيْوـَ َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْف ٖٖ َفِإَذا َجاءِت الصَّ
يِو } َِ ِو َوَأبِ َٖٗأ ـْ َيْوَمِئٍذ ٖٙ{ َوَصاِحَبِتِو َوَبِنيِو }ٖ٘يِو }{ َوُأمّْ ْنُي { ِلُكؿّْ اْمِرٍئ مّْ

: ذكرت  وعف عائش  رضي الل عنيا قالت {ٖٚ-ٖٖ}عبس :َشْأٌف ُيْغِنيِو 
النار فبكيت  : ذكرتُ  ؟ قمتما يبكيؾِ  :  النار فبكيت، فقاؿ رسوؿ الل  

 ف ليف  يوـ القيام ؟ فقاؿىميكـ  فيؿ تتذكروف زوجاتكـ وتشفعو أفيؿ تذكروف 
 الموطف األوؿ  عند الميزاف  .احُد أحدً أا في ربلر  مواطف فبل يذكر : أمَّ 

 نفسو وال يفكر في أمر  عندما توزف أعماؿ الناس فبل يتذكر اإلنساف إالّ 
ميزانو  فيكوف مف أىؿ النار  أـ يرقؿ  فيكوف مف  غيره  حتى يعمـ أيَؼّ 
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حتى ، عند تسمـ النتائج  وعند تطاير الصحؼ أىؿ الجن  والموطف الراني 
يعمـ أيف يقد كتابو في يمينو  فيكوف مف الناجيف  أـ في شمالو  فيكوف مف 
الساقطيف  أـ وراء ظيره  فيكوف مف اليالكيف  و  الموطف الرالث  عند عبور 

 الصراط إذا وضد بيف ظيري جينـ حتى يجوز  ويعبر الصراط .
حتى الرسؿ يكونوف  احد أحدً أ  ال يتذكر ي ىذه المواطف الربلرفف

، الميـ رقؿ   عممو الصالم عند اللمشغوليف بأنفسيـ وال يشفد لممرء فييا إالّ 
 موازيننا ووفقنا لكؿ عمؿ صالم الميـ هميف.

  من إنسانيات هذا الدينالموعظة الثانية : 

إلنساف مف أجؿ سعادة ا و ديف الل ، ما أنزل  الل إالّ اإلسبلـ الذي ى  
في الداريف ، لذلؾ لـ تكف تشريعاتو وتعميماتو لمصمح  الذيف همنوا بو فحسب 
، بؿ كانت لمصمح  الناس جميًعا ، ولمراعاة َيرىـ وحقوقيـ ، مسمميف كانوا 
أـ غير مسمميف ، بؿ تجاوزت ىذه التعميمات حدود الناس لتشمؿ حتى الطير 

 الحقيق  ما جاء في الكتاب يا ىذهوالبيائـ ، ومف األمرم  التي تتضم في
 تي  والسن  مف التوجييات واألوامر والنواىي في األبواب اآل

عف أنس رضي الل عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ  تعريف اإلسالم واإليمان :
الل صمى الل عميو وسمـ : المؤمف مف أمنو الناس ، والمسمـ مف سمـ 

والذي نفسي بيده ال المسمموف مف لسانو ويده ، والمياجر مف ىجر السوء ، 
يدَؿ الجن  عبد ال يأمف جاُره بوائَقو . رواه أحمد وأبو يعمى والبزار ، ورجالو 
رجاؿ الصحيم ، وألبي ىريرة رفعو : المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسانو 
ويده ، والمؤمف مف أمنو الناس عمى دمائيـ وأمواليـ . رواه الترمذي والنسائي 

لمسمميف ، وأعـ تعريؼ اإليماف بالناس ، بؿ ، فَصص تعريؼ اإلسبلـ با
جاء عف رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ أنَّو قاؿ : إفَّ المسمـ مف سمـ الناس 
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مف لسانو ويده . رواه أحمد والطبراني في الكبير ، فيناؾ إذف إسبلـ َاص 
سبلـ عاـ يعُـّ الناس   يَصُّ المسمميف ، وا 

يرة رضي الل عنو أفَّ رسوؿ الل عف أبي ىر  التخمِّي في طرق الناس :
صمى الل عميو وسمـ قاؿ : اتقوا المّْعانيف ، قالوا : وما المعاناف يا رسوؿ الل ؟ 
قاؿ : الذي يتَمَّى في طرؽ الناس أو في ظمّْيـ . رواه مسمـ وأبو داود 

 وغيرىما 
يعني الذي يبوؿ ويتغوَّط في الطريؽ الذي يمرُّ منو الناس ، أو في 

ف الذي يستظموف بو مف حرّْ الشمس ، وليس المراد كّؿ ظؿٍّ ُيحَرـ قضاء المكا
نَّما المر  ينزلونو ،   ومنزاًل اد الظّؿ الذي اتَذه الناس مقيبًل الحاج  تحتو  ، وا 

ـَ  وقولو  المعاناف  يريد األمريف الجالبيف المعف ، وذلؾ أفَّ مف فعميما ُلِعَف وُشِت
 الفعؿ إلييما فكانا كأنَّيما البلعناف   ، فمما كانا سبًبا في ذلؾ أضيؼ

وروي عػػػػف أبػػػػف عبػػػػاس رضػػػػي الل عنيمػػػػا قػػػػاؿ : سػػػػمعُت رسػػػػوؿ الل 
صػػػمى الل عميػػػػو وسػػػمـ يقػػػػوؿ : اتقػػػوا المبلعػػػػف الػػػربلث . قيػػػػؿ : مػػػا المبلعػػػػف 
الربلث يا رسوؿ الل ؟ قاؿ أف يقعد أحدكـ في ظؿّْ ُيستَظؿُّ بو ، أو فػي طريػؽ 

مػػد . وعػػف معػػاذ بػػف جبػػؿ رضػػي الل عنػػو قػػاؿ : قػػاؿ ، أو نقػػد مػػاء . رواه أح
رسوؿ الل صمى  الل عميو وسمـ : اتقوا المبلعف الربلث : البراز في الموارد ، 

. وعف جػابر بػف عبػد الل و الظّؿ . رواه أبو داود وابف ماجوقارع  الطريؽ ، و 
 وجػػػلمػػػاء الراكػػػد. رواه مسػػػمـ وابػػػف مارضػػػي الل عنػػػو أنَّػػػو نيػػػى أف يبػػػاؿ فػػػي ا

 والنسائي 
جعػػؿ اإلسػبلـ لمجػار حقوقًػا كائًنػػا مػف يكػوف ، مسػػمًما  حقووق الجوار :

أو غيػػر مسػػمـ ، فعػػػف عائشػػ  رضػػي الل عنيػػػا أفَّ رسػػوؿ الل صػػمى الل عميػػػو 
وسػػػمـ قػػػاؿ : مػػػا زاؿ جبريػػػؿ يوصػػػيني بالجػػػار حتػػػى ظننػػػُت أنَّػػػو سػػػيوررو  رواه 

 عميػػو وسػػمـ : والل ال الرسػػوؿ صػػمى اللوقػػاؿ الشػػيَاف وأبػػو داود والترمػػذي ، 
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يؤمف ، والل ال يؤمف ، والل ال يؤمف . قيؿ : مف يػا رسػوؿ الل ؟ قػاؿ : الػذي 
 عف أبي ىريرة رضي الل عنو البَاري ومسمـ رواه ال يأمف جاُره بوائَقو . 

وعف مجاىد أفَّ عبد الل بف عمػرو ُذبحػت لػو شػاة فػي أىمػو فممَّػا جػاء 
ودي ؟ أىػديتـ لجارنػا الييػودي ؟ سػمعُت النبػي صػمى قاؿ : أىديتـ لجارنػا الييػ

الل عميو وسمـ يقوؿ : ما زاؿ جبريؿ يوصيني بالجار حتى ظننُت أنَّػو سػيوررو 
 رواه الترمذي 

روى البييقػي عػف أبػي ذّر قػاؿ : سػألت رسػوؿ  ما ينجوي مون النوار :
بػالل  ، الل صمى الل عميػو وسػمـ مػاذا ينجػي العبػَد مػف النػار ؟ قػاؿ : اإليمػاف 

لػػػؾ الل ،  قمػػػُت : يػػػا نبػػػيَّ الل مػػػد اإليمػػػاف عمػػػؿ ؟ قػػػاؿ : أف ترضػػػخ ممػػػا َوَّ
ورزقػؾ ممػا مّمكػؾ الل  الل  أي : أف تعطي وتتصػدؽ قمػيبًل وترضخ مما رزقؾ 

فقيػػػًرا ال يجػػػد مػػػا يرضػػػخ ؟ قػػػاؿ : يػػػأمر  ، فػػػإف كػػػافاه  قمػػػُت : يػػػا نبػػػي الل إّيػػػ
كاف ال يستطيد أف يأمر بالمعروؼ بالمعروؼ وينيى عف المنكر ، قمُت : إف 

 أي : الجاىػػػؿ الػػػذي ال يحسػػػف  وينيػػػى عػػػف المنكػػػر ؟ قػػػاؿ : فمػػػُيِعْف األَػػػرؽ
عممػػػو   قمػػػت : يػػػا رسػػػوؿ الل ، أرأيػػػت إف كػػػاف ال يحسػػػف أف يصػػػند ؟ قػػػاؿ : 
فمػػػُيِعْف مظموًمػػػا ، قمػػػُت : يػػػا نبػػػيَّ الل ، أرأيػػػت إف كػػػاف ضػػػعيًفا ال يسػػػتطيد أف 

: ما تريد أف تترؾ لصػاحبؾ مػف َيػر ، ِلُيمسػْؾ أذاه عػف يعيف مظموًما ؟ قاؿ 
الناس ، قمُت : يا رسوؿ الل ، أرأيت إف فعؿ ىذا يدَمو الل الجن  ؟ قاؿ : مػا 

أَػذْت بيػده حتػى تدَمػو  مف يصػيب َصػم  مػف ىػذه الَصػاؿ إالّ مف عبػد مػؤ 
 الجن 

فقد جعؿ رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ ترؾ أذى الناس َصػم  مػف 
صاؿ التي تنجي صاحبيا مف النار ، وتمسؾ بيده يـو القيام  حتى تدَمػو الَ

 الجن  
عػػف األشػػعث  بػػف قػػيس رضػػي الل عنػػو  أشووكر النوواس ي وخيووارهم :

قاؿ : قػاؿ رسػوؿ الل صػمى الل عميػو وسػمـ إفَّ أشػكر النػاس لل تبػارؾ وتعػالى 
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رضػي الل عنػو أشكرىـ لمناس . رواه أحمد ورواتو رقات ، وعػف أبػي ىريػرة ،  
، عف النبي صمى الل عميو وسمـ ، قاؿ : ال يشكُر الَل مػف ال يشػكر النػاَس . 
رواه أبو داود والترمذي ، وقاؿ : صحيم ، وعف النعمػاف بػف بشػير رضػي الل 
عنيما ، قاؿ : قاؿ رسػوؿ الل صػمى الل عميػو وسػمـ : مػف لػـ يشػكر القميػؿ لػـ 

لػـ يشػكر الل ، والتحػدث بنعمػ  الل شػكر يشكر الكرير ، ومف لـ يشكر الناس 
، وتركيا كفر ، والجماع  رحم  ، والفرق  عذاب . رواه عبد الل بف أحمػد فػي 
زوائده بإسناد ال بأس بو ، ورواه ابف أبي الدنيا في كتػاب اصػطناع المعػروؼ 

  ٔ  باَتصار
وروي عف وائم  عف أبػي ىريػرة رضػي الل عنيمػا ، قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ 

مى الل عميو وسمـ : كف ورًعا تكف أعبد النػاس ، وكػف قنًعػا تكػف أشػكر الل ص
النػػاس ، وأحػػبَّ لمنػػاس مػػا تحػػبُّ لنفسػػؾ تكػػف مؤمًنػػا ، وأقػػؿَّ الضػػحؾ فػػإفَّ كرػػرة 

 والبييقي في الزىد الكبير . والضحؾ تميت القمب . رواه ابف ماج
 عنػو عػف حذيفػ  رضػي الل  التسامح مع النواس فوي البيوع والشوراء :

: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل صػػػمى الل عميػػػو وسػػػمـ تمقَّػػػت المبلئكػػػ  روح رجػػػؿ ممػػػف كػػػاف 
قبمكـ ، فقالوا  لو  : أعممَت مف الَير شػيًئا ؟ قػاؿ : ال ، قػالوا : تػذكَّْر ، قػاؿ 
: كنُت أدايف الناس ، فأمْر فتياني أف ينظروا المعسر  يعني الفقير  ويتجوزوا 

  ٕ  عز وجؿ : تجاوزوا عنو صحيمعف الموسر  أي : الغني  قاؿ : قاؿ الل
،  تػاه الل مػاالّ وعف حذيف  رضي الل  قاؿ : أتى الُل بعبد مػف عبػاده ه

{ ٕٗ فقاؿ لو : ماذا عممَت في الػدنيا قػاؿ :  َواَل َيْكُتُمػوَف المّػَو َحِديرًا }النسػاء :
 ، فكنػػت أبػػايد النػػاس  أي : أبيػػد ليػػـ  وكػػاف مػػف قػػاؿ : يػػا رّب ، هتيتنػػي مػػااًل 

َمقػػي الَجػػواز  أتجػػاوز عػػنيـ  فكنػػُت أَيسّْػػر عمػػى الموسػػر  أي : يتسػػامم معػػو 
فػػي العممػػ  وتبػػديؿ السػػمع   وأنظػػر المعسػػر  فػػي أف يضػػد شػػيًئا عػػف الػػدَّيف أو 

                                           
  1392و 254جايع اندزيذي رقى انحديث ( 1)

 9339صحيح يسهى رقى انحديث ( 4)
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تأَير سداده   فقػاؿ الل تعػالى : أنػا أحػؽ بػذلؾ منػؾ ، تجػاوزوا عػف عبػدي ، 
معناه مػف فػي رسػوؿ فقاؿ عقب  بف عامر ، وأبػو مسػعود األنصػاري : ىكػذا سػ

 الل صمى الل عميو وسمـ 
عػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي الل عنػػو قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ الل أموووال النوواس : 

ى الل عنػو ، ومػف أَػذ الل عميػو وسػمـ : مػف أَػذ أمػواؿ النػاس يريػد أداءىػا أدّ 
 وغيرىما .  وفو الل . رواه البَاري وابف ماجأمواؿ الناس يريد إتبلفيا أتم

: عػػف جريػػر رضػػي الل عنػػو  يرحمووا اُي فميوورحم النوواس موون أراد أن
قػػاؿ :  قػػاؿ رسػػوؿ الل صػػمى الل عميػػو وسػػمـ : مػػف ال يػػرحـ النػػاَس ال يرحمػػو 
الُل . رواه البَاري ومسمـ والترمذي ، وعف ابف مسعود ، قاؿ : سمعُت رسوؿ 

. رواه  الل ، صمى الل عميو وسمـ ، يقوؿ : مػف لػـ يػرحـ النػاَس لػـ يرحمػو اللُ 
الطبراني بإسناد حسف ، وعف جرير رضي الل عنو ، قاؿ : سمعُت رسوؿ الل 
صمى الل عميو وسمـ ، يقوؿ : مف ال يرحـ مف في األرض ال يرحمػو مػف فػي 
السماء . رواه الطبراني بإسناد جيد قوي ، وعف عبد الل بف عمرو بف العاص 

ميػػو وسػػمـ ، قػػاؿ : الراحمػػوف رضػػي الل عنيمػػا ، أفَّ رسػػوؿ الل ، صػػمى الل ع
يرحميـ الرحمف ، ارحمػوا مػف فػي األرض يػرحمكـ مػف فػي السػماء . رواه أبػو 

 داود والترمذي بزيادة ، وقاؿ : حديث حسف صحيم  
عػػػف ابػػػف عبػػػاس رصػػػي الل عنيمػػػا أفَّ رسػػػوؿ الل دعووووة المظمووووم : 

ظمػوـ فإنَّػو صمى الل عميو وسمـ بعث معػاًذا إلػى الػيمف ، فقػاؿ : اتػؽ دعػوة الم
ليس بينيا وبيف الل حجاب . رواه البَاري ومسػمـ وأبػو داود والنسػائي ، وعػف 
أبي ىريرة ، رضي الل عنو ، قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ الل ، صػمى الل عميػو وسػمـ : 
ربلر  ال ُتردُّ دعوتيـ : الصائـ حتى يفطػر ، واإلمػاـ العػادؿ ، ودعػوة المظمػوـ 

م ليػػػا أبػػػواب السػػػماء ، ويقػػػوؿ الػػػربُّ : وعزتػػػي يرفعيػػػا الل فػػػوؽ الغمػػػاـ ، ويفػػػت
يث ، والترمػػذي وحسػػنو ، وابػػف ألنصػػرنَّؾ ولػػو بعػػد حػػيف . رواه أحمػػد فػػي حػػد

 وابف َزيم  ، وابف حباف في صحيحيما .و ماج
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ف كػاف : وعف أبي ىريرة رضػي الل عنػو  دعػوة المظمػوـ مسػتجاب  ، وا 
، وعػػػف أبػػػي عبػػػد الل  فػػػاجًرا ، ففجػػػوره عمػػػى نفسػػػو . رواه أحمػػػد بإسػػػناد حسػػػف

األسدي ، قاؿ ، سمعُت أنس بف مالؾ ، رضي الل عنػو ، يقػوؿ : قػاؿ رسػوؿ 
ف كػػاف كػػافًرا ، لػػيس دونيػػا  الل ، صػػمى الل عميػػو وسػػمـ : دعػػوة المظمػػوـ  ، وا 

 حجاب . رواه أحمد ، ورواتو إلى عبد الل محتج بيـ في الصحيم 
بف عمر رضػي عبد الل عف باب اإلحسان إلى البهائم والرفق بهم : 

جاء إلى رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ فقػاؿ : إنػي أنػزع  الل عنيما أفَّ رجبًل 
في حوضي حتى إذا مؤلتو إلبمي ورد عميَّ البعير لغيري فسقيتو فيؿ في ذلؾ 
أجػػر ؟ فقػػاؿ رسػػوؿ الل صػػمى الل عميػػو وسػػمـ : إفَّ فػػي كػػؿّْ ذات َكبِػػٍد أجػػًرا  . 

 رقات مشيوروف رواه أحمد ورواتو 
وعػػف محمػػود بػػف الربيػػد أفَّ سػػراق  بػػف ُجعُشػػـ ، قػػاؿ : يػػا رسػػوؿ الل ، 
الضال  ترد عمى حوضػي فيػؿ لػي فييػا مػف أجػر إف سػقيُتيا ؟ قػاؿ : اْسػقيا ، 
فػػإفَّ فػػي كػػؿّْ ذات َكبِػػٍد حػػرَّى أجػػًرا . رواه ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو ، ورواه ابػػف 

 ماجو والبييقي 
عنو قػاؿ : بينمػا رجػؿ يمشػي بطريػؽ اشػتدَّ  وعف أبي ىريرة رضي الل

َـّ َػرج فػإذا كمػب يميػث يأكػؿ الرػرى  عميو الحّر فوجد بئًرا فنزؿ فييا فشػرب ، رػ
مػػف العطػػش ، فقػػاؿ الرجػػؿ : لقػػد بمػػغ ىػػذا الكمػػَب مػػف العطػػش مرػػُؿ الػػذي كػػاف 
َـّ أمسػػػكو بفيػػػو حتػػى رقػػػَي فسػػػقى الكمػػػَب  فَّػػػو مػػػاء رػػ َُ منّْػػي ، فنػػػزؿ البئػػػر فمػػؤل  

الُل لو ، فغفر لو . قالوا يا رسوؿ الل : إفَّ لنا في البيائـ أجًرا ؟ فقاؿ : فشكر 
داود وابػف حبَّػاف فػػي  فػي كػؿّْ َكبِػد رطبػ  أجػٌر رواه مالػؾ والبَػاري ومسػمـ وأبػو

 أنَّو قاؿ : فشكر الُل لو فأدَمو الجن  صحيحو إالّ 
أفَّ وعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي الل عنػػو عػػف النبػػي صػػمى الل عميػػو وسػػمـ 

  رأت كمًبػا فػي يػوـ حػاّر يطيػؼ غايػا بنػي إسػرائيؿامرأة بغيِّا  تمتيف الزنا مػف ب
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ببئػػر قػػد أدلػػد لسػػانو مػػف العطػػش ،  فنزلػػت البئػػر  فنزعػػت لػػو  المػػاء   بَفيػػا 
  ٔ فسقتو  فُغِفَر ليا 

وعف جابر رضي الل عنػو أفَّ رسػوؿ الل صػمى الل عميػو وسػمـ قػاؿ : 
هجػره الل  مف جػفٍّ وال إنػٍس وال طػائر إالّ  َكِبٌد حرَّى َمف حفر ماء لـ تشرب منو

 يـو القيام  . رواه البَاري في تاريَو وابف َزيم  في صحيحو
وعف شداد بف أوس رضي الل عنو ، قاؿ : قػاؿ رسػوؿ الل صػمى الل 
عميو وسمـ : إفَّ الل كتب اإلحساف عمى كؿّْ شيء ، فػإذا قتمػتـ فأحسػنوا الِقتمػ  

ذا ذ بحػػػتـ فأحسػػػنوا الذّْبحػػػ  ، وْلُيِحػػػْد أحػػػُدكـ شػػػفرتو ، وْلُيػػػِرْح ذبيحتػػػو . رواه ، وا 
، وعف ابف عبػاس رضػي الل  وداود والترمذي والنسائي وابف ماجمسمـ ، وأبو 

عنو ، قاؿ : مرَّ رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ عمى َرجؿ واضد ِرجمػو عمػى 
بصػػرىا ، قػػاؿ : أفػػبل قبػػؿ صػػفح  شػػاة ، وىػػو يحػػدُّ شػػفرتو ، وىػػي تمحػػظ إليػػو ب

ىػػػػذا ؟ أَو تريػػػػد أف تميتيػػػػا مػػػػوتتيف . رواه الطبرانػػػػي فػػػػي الكبيػػػػر واألوسػػػػط  ، 
: أتريػد أف تميتيػا موتػات ،  أنَّو قاؿ رجاؿ الصحاح ، ورواه الحاكـ إالّ ورجالو 

أحػػددَت شػػفرتؾ قبػػؿ أف تضػػجعيا ، وقػػاؿ صػػحيم   أحػػددت شػػفرتؾ ، ىػػبّل ىػػبّل 
ابف عمر رضػي الل عنيمػا قػاؿ : أمػر النبػي عمى شرط البَاري ، وروي عف 

فػى  صمى الل عميو وسمـ بَحدّْ الشفار ، وأف ُتوارى عف البيائـ ،  أي : وأف تَُ
، والشػفار جمػد  وكـ َفْمُيْجِيْز . رواه ابف ماجػعف بصرىـ  وقاؿ : إذا ذبم أحدُ 

 تمو .شفرة ، وىي السكيف ، وقولو  َفْمُيْجِيْز  أي : َفْمُيْسِرْع ذبحيا وي
وعف أبي عمرو رضي الل عنيما أفَّ رسوؿ الل صمى الل عميو وسػمـ 

سألو الل عز وجؿ  صفوًرا فما فوقيا بغير حقيا إالّ قاؿ : ما مف إنساف يقتؿ ع
عنيػا ، قيػػؿ : يػا رسػػوؿ الل ومػػا حقيػا ؟ قػػاؿ : أف يػذبحيا فيأكميػػا ، وال يقطػػد 

 و رأسيا ويرمي بيا . رواه النسائي والحاكـ وصحح
 

                                           
 5681و 5685صحيح يسهى رقى انحديث  (1)
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ذا ما غضبوا هم يغفرونالموعظة الثالثة : )  (وا 
بسـ الل والحمد لل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمى الو وصحبو 

 ومف وااله.
الميـ يا ربنا لؾ الحمد كما ينبغي لجبلؿ وجيؾ ولعظيـ سمطانؾ، 

 سبحاف الل وبحمده، سبحاف الل العظيـ.
رادة ا :الغضب  إذا  ا إالّ النتقاـ وال يكوف محمودً ىو روراف دـ القمب، وا 

 لديف الل. اكاف انتصارً 
قبؿ إليؾ يريد قتمؾ أو سرق  مالؾ أو أ،  ما رجبًل  إذا تبيف لؾ أفَّ 

اإلسبلـ حينئذ يأمرؾ أف تجابو  فَّ إف، االعتداء عمى عرضؾ أو إىان  دينؾ 
ا ف تكوف أكرر منو عنفً أو ، ف ترد عميو الصاع صاعيف أو ، ىذا الرجؿ بقوة 

وجاز لؾ قتمو إذا ، عمى عدوانو وتمادى في غيو  وال سيما إذا أصرّ ، وشدة 
ذانَّ أتبيف لؾ   ا.ُقِتمَت شييدً  ُقِتْمتَ  و عاـز عمى قتمؾ وا 

ا عف دينو أو عرِضِو أو مالو أو فقد جعؿ اإلسبلـ الذي ُيقَتُؿ دفاعً 
ذه ، لكف اإلسبلـ في الجانب اآلَر أمر المسمـ في غير ى انفسو شييدً 
 رجبًل    أفَّ عف أبي ىريرة  ،   األربد  أف يعفو عمف أساء إليو الحاالت

ا ال تغضب. رواه ، فردد مرارً  ال تغضب : أوصني قاؿ:  قاؿ لمنبي  
 البَاري.

  يقوؿ لو في كؿ   والنبي  فالرجؿ كرر طمب الوصي  مف النبي  
:   ؿ الل   قاؿ: قاؿ رجؿ لرسو وعف أبي الدرداء  ،  مرة: ال تغضب

 : ال تغضب ولؾ الجن   دلني عمى عمؿ يدَمني الجن ؟ قاؿ رسوؿ الل  
   قاؿوعف أبي سعيد الَدري  ،  حدىما صحيمأه الطبراني باسناديف . روا

ا   يوما صبلة العصر، رـ قاـ َطيبا فمـ يدع شيئً : صمى بنا رسوؿ الل  
و ونسيو مف بو، حفظو مف حفظَبرنا أ يكوف إلى قياـ الساع   مف الفتف  إالّ 

كـ فييا فناظر فالل مستَم فَّ ا  ، و  الدنيا َضرة حموة إفَّ  نسيو، وكاف فيما قاؿ:



 

18 

 

ال ال يمنعف : " أال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وكاف فيما قاؿ ، وفكيؼ تعمم
، فبكى أبو   ىيب  الناس  والَوؼ منيـ مف  أف يقوؿ الحؽ إذا عممورجبًل 
فنا أف نتكمـ فييا حتى ال نتعرض  ، وقاؿ: سعيد والل رأينا أشياء فيبنا  َو
و ينصب لكؿ غادر لواء يوـ القيام  نَّ إؿ أو األذى  وكاف فيما قاؿ: أال لمقت
ستو أُ يركز لواؤه عند ، ماـ عام  ، وال غدرة أعظـ مف غدرة إ ر غدرتوبقد

، وا عمى طبقات بني هدـ َمق أال إفَّ  :  أسفؿ ظيره  وكاف فيما حفظناه يومئذ
منيـ البطيء الغضب السريد الفيء  أي: الذي ال يغضب بسرع   فَّ ا  أال و 

ذا غضب رجد عف غضبو بسرع   و  فَّ وا  د الغضب سريد الفيء منيـ سري ا 
ولكف سرع  الرجوع عنو ، سرع  الغضب صف  مذموم   فَّ فتمؾ بتمؾ  أل

رـ سرع  إ أفَّ :   فتمؾ بتمؾ، أي صف  ممدوح  لذلؾ قاؿ رسوؿ الل  
منيـ سريد الغضب بطيء الفيء  فَّ ا  ال و ألغضب يكفره وتغفره سرع  الرجوع  ا

يرىـ بطيء الغضب  ال يغضب بسرع  ،  وكبلىما صف  مذموم     أال َو
  َير لذلؾ جعمو رسوؿ الل  ،  سريد الفيء  وكبلىما صف  ممدوح 

لذلؾ ا  وكبلىما صف  مذموم  الناس  وشرىـ سريد الغضب بطيء الفيء 
،  الغضب جمرة في قمب ابف هدـ فَّ ا  ال و أ  شر الناس  جعمو رسوؿ الل  

 وداجو وعروؽ عنقو مف شدة غضبو فمفألى حمرة عينيو وانتفاخ إأما رأيتـ 
ف إا ففميقعد إذا كاف واقفً : يعني ،   أحس بشيء مف ذلؾ فميمتصؽ باألرض

 ف.لـ يذىب غضبو فميضطجد  رواه الترمذي وقاؿ حديث حس
  أوصى رسوؿ الل   وفي الحديث الذي رواه البَاري ومسمـ أفّ 

ؿ: أعوذ بالل ف يقو أو في حضرتو ليذىب غضبو ب غضب مف رجؿ سابَّ رجبًل 
اْدَفْد ِبالَِّتي ِىَي  قولو تعالى:  فسَّر ابف عباس ، و  مف الشيطاف الرجيـ

فو عند اإلساءة الصبر عند الغضب والعبأفَّ معناه :  [ٖٗ]فصمت:   َأْحَسفُ 
ضد ليـ عدوىـ . ذكره  فإذا فعموا  وتحموا بياتيف الصفتيف  عصميـ الل َو

 ا.البَاري تعميقً 
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مف كف فيو ربلث  :     قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  وعف ابف عباس  
شكر  مف إذا ُأْعِطيَ   دَمو في محبتوحمتو وأ ستر عميو بر  أواه الل في كنفو 

ذا قدر غفر  أي : اذا انعـ الل عميو   أي إذا قدر عمى االنتقاـ : شكر الل  وا 
ذا غضب فتر  وىدأ بسرع  وسكف  مف هذاه صفم عنو وغفر لو إساءتو م   وا 

  قاؿ: قاؿ رسوؿ الل وعف ابف عمر  ،  رواه الحاكـ وقاؿ صحيم اإلسناد
    : غضب  كظميا رع  أعظـ عند الل مف جرع  غيظ  ما مف ج

 . رواه ابف ماجو ورواتو محتج بيـ سو  ابتغاء وجو الل حبسيا  عبد  في نف
 الرد عمى المقدرة مد المسيء عف العفو ىو الحمـ، و  وىذا ىو عيف الحمـ، 

 .المرء بو يتصؼ ما ىسمأ مف والحمـ  ، عميو

 حبسأي   اكظـ غيظً  مف قولو:    رسوؿ عف  صحاب روىقد و 

 رؤوس عمى الل دعاه ينفذه فأ عمى قادر وىو   غضبوأ ممف ينتقـ ولـ غضبو

 .الل شاء ما و منيايزوج العيف الحور مف َيرهي حتى القيام  يـو الَبلئؽ
َذا َما  يجمد النحاة والمفسروف عمى اف  ما  زائدة في قولو تعالى:  َواِ 

ـْ َيْغِفُروفَ   [.ٖٚ]الشورى:   َغِضُبوا ُى
اء عنيا فالمعنى و يمكف االستغننّ أو ال فائدة مف ذكر  ما  أو نّ أأي: 

ذا غضبوا ىـ يغفروف، حتى شاع عند  عندىـ واحد بيف قولو تعالى وقولنا: وا 
 : المغ  العربي  قوؿ الناظـ النحويدارسي قواعد 
  إَوتي أفيدكـ فائدة             كؿ  ما  بعد  إذا  زائدة    

والحقيق  أّف الفرؽ بيف ذكر  ما  وعدـ ذكرىا فرؽ أساسي وكبير، 
 ف يقاؿ عنيـ إذا غضبوا ىـ يغفروفأبصف  عام  يمكف أف يوصفوا و  لناسفا

ـْ َيْغِفُروفَ ، أما عند ذكر  ما  كما قاؿ تعالى:  َذا َما َغِضُبوا ُى و ال نّ إف  َواِ 
،  القم  القميم  الّ إى الذي جمبتو  ما  في ىذه اآلي  يمكف أف يوصؼ بالمعن

والذيف قاؿ الل ، والحمـ  سمى درجات الصبرأومف المؤمنيف الذيف بمغوا 
 و َحظٍّ َعِظيـٍ  الَِّذيَف َصَبُروا َوَما ُيَمقَّاَىا ِإال ذُ َوَما ُيَمقَّاَىا ِإالّ  عنيـ: 
د أف تيدأ غمب الناس يعفوف عمف أساء إلييـ وأغضبيـ بعذ أإ [ٖ٘]فصمت:
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ذا غضبوا ىـ  ، نوأو يقصر، فمو قاؿ جؿ شأرورة غضبيـ بزمف يطوؿ  وا 
حتمؿ وصؼ المؤمنيف بيذه الصف  التي يتصؼ بيا األكرروف، ال ، يغفروف

وىو َبلؼ المراد مف سياؽ اآلي  التي كانت لبياف رناء الل سبحانو عمى 
، لذلؾ  ى بو الناسما يتحمّ صفوة مَتارة َاص  تحمت بأسمى الَمؽ الذي قمّ 

 كاف المراد مف اآلي  أف يصفيـ الل بأنيـ يغفروف ويعفوف عف الناس ساع 
، فيـ وقت  ، والمعنى إذا غضبوا في أي وقت كاف وقوع اإلساءة منيـ
 غضبيـ يغفروف.

أي أف الل سبحانو أراد أف يرني عمى المؤمنيف الذيف يعفوف عمف أساء 
: ليس   يؤيد ذلؾ قوؿ الرسوؿ   ا عدىاإلييـ وقت وقوع اإلساءة ال ب

رواه البَاري  . بالشديد بالصرع  إنما الشديد الذي يممؾ نفسو عند الغض
 .ومسمـ وغيرىما

ع   بضـ الصاد وفتم الراء ىو الذي كريرا ما يصرع رَ قاؿ الحافظ  الصُ 
، وأما الُصْرع   بضـ الصاد وسكوف الراء  فيو الضعيؼ الذي  الناس بقوتو

َُ  ، ومرؿ الصرع  يصرعو الناس : الذي  بضـ الَاء وفتم الداؿ، ع  دَ : ال
ْدع   بضـ الَاء وسكوف الداؿ  ، أ كريرًا ما يَدع الناس َُ فيو الذي : ما ال

، وكذلؾ الُضَحك  بضـ الضاد وفتم الحاء نعني الذي  ا ما يَدعو الناسكريرً 
فيو الذي  ، أما الُضْحك  بضـ الضاد وسكوف الحاء ، يضحؾ عمى الناس

 وما أشبو ذلؾ. ، ما يضحؾ عميو الناسا كريرً 
و ليس الشديد الذي يصرع نّ أ   ففي ىذا الحديث يبيف لنا رسوؿ الل 

نّ ، الناس وينتصر عمييـ بقوتو  ما الشديد ىو الذي يتنصر عمى نفسو بحبس وا 
ليس  حديث هَر:  في ، ويوضم ذلؾ قولو   غضبيا ومنعيا مف االنتقاـ

بف حباف في رواه ا . إنما الشديد مف غمب نفسو،  الشديد مف غمب الناس
 صحيحو مَتصرًا.

  قاؿ: باؿ أعرابي في المسجد  وفي رواي  في  وعف أبي ىريرة 
يو  ليضربوه ويمنعوه طائف  المسجد أي ناحي  منو  فقاـ الناس إليو ليقعوا ف
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تركوه يتـ بولتو وال تقطعوىا عميو  ا: دعوه    تماـ بولو  فقاؿ النبي  إمف 
بعرتـ  ماماًء  فإنّ  اا ممموءً ا  دلوً  أو ذنوبً وأريقوا  وصبوا  عمى بولو سجبًل 

ميسريف  فدينكـ ديف السماح  واليسر  ولـ تبعروا معسريف  متشدديف 
 مضيقيف . رواه البَاري.

األعرابي  وفي رواي  ُأَرى أف الرسوؿ صمى الل عميو وسمـ تكمـ مد
فقاؿ ، لمسجد ُبِني لطاع  الل ال لمذي فعمت بكؿ رفؽ وليف وذكر لو أفَّ ا

فقاؿ صمى الل ، ا ا وال ترحـ غيرنا أحدً مدً ارحمني وارحـ محالميـ  األعرابي :
ْرتَ  عميو وسمـ : أي : كاف ينبغي لؾ أف تدعو لكؿ  ا ،واسعً  فقد حجَّ
 المسمميف، 

  جالس ومعو : بينما رسوؿ الل     قاؿوعف ابف المسيب  
و  أبا بكر ويعيبو ويسبّ    فأذاه  فراح يذـّ أصحابو وقد رجؿ بأبي بكر  

عنو أبو    رـ هذاه الراني  فصمت ولـ يرد عميو  فصمت  وسكت  عنو 
عميو   نتصر أبو بكر  وردّ ا   رـ هذاه الرالر  ف  ابكر  ولـ يرد عميو أيضً 

  يا يَّ مَ عَ  تَ بْ ضِ غَ  أَ  يَّ مَ عَ  تَ دْ جَ وَ : أَ     فقاؿ ابو بكر  فقاـ رسوؿ الل  
بما قاؿ لؾ بو : نزؿ ممؾ مف السماء يكذ  رسوؿ الل؟ فقاؿ رسوؿ الل  

ا انتصرت  لنفسؾ ورددت عميو  قاؿ لو الممؾ كذبت  فممّ  ا كمما قاؿ لؾ شيئً 
يطاف. رواه ذىب الممؾ وقعد  وحضر  الشيطاف فمـ أكف ألجمس إذف مد الش

 . ومتصبًل أبو داود  ىكذا مرسبًل 
  لنفسو وعف عائش  رضي الل عنيا قالت: ... وما انتقـ رسوؿ الل  

 رواه البَاري ومسمـ..  تنتيؾ حرم  الل فينتقـ لل تعالى أف في شيء إالّ 
 إذا الّ إ ، جؿ نفسوأغضب قط مف يـ لنو أ  فمف عظـ أَبلقو  

 أىيف ديف الل فكاف يغضب لل تعالى.
  يحكي نظر إلى رسوؿ الل  أي   قاؿ: كأنّ وعف ابف مسعود  

يمسم وىو و فأدموه    ضربو قومنبيا مف األنبياء  ويعني بذلؾ رسوؿ الل  
. رواه البَاري  يـ ال يعمموفنّ فإغفر لقومي : الميـ ا الدـ عف وجيو ويقوؿ

 ومسمـ.
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ذا كاف عميو الصبلة والسبلـ ال يستطيد أف يردّ  بيده عمى قومو الذيف  وا 
و كاف نّ أ إالّ  ، اا وعددً يـ أكرر منو أنصارً اعتدوا عميو حتى أسالوا دـ وجيو ألنّ 

، فكاف بوسعو أف يدعو الل  وأف دعاءه عنده مستجاب،  يعمـ أف الل معو
، مف أف يدعو الل بأف ينتقـ منيـ  ، ولكف مف عظـ حممو أنو بداًل  عمى قومو

 يـ قـو ال يعمموف.دعا الل لييدييـ ويغفر ليـ ويعتذر ليـ عند ربو بأنّ 
أي إنساف في الدنيا سما إلى ىذه الدرج  مف الحمـ! لقد عظمت 

ُمٍؽ َعِظيـٍ   حتى قاؿ الل فيو أَبلقو   َُ نََّؾ َلَعمى   .[ٗالقمـ:] َواِ 
د  نوع رْ   وعميو بُ   قاؿ: كنت أمشي مد رسوؿ الل  وعف أنس  

فأدركو أعرابي فجذبو بردائو جذب  شديدة  جراني غميظ الحاشي مف الرياب  ن
ا  حاشي  ر بيا  وفي رواي  أرر فيي  وقد أرَّ إلى  صفح  رسوؿ الل   فنظرتُ 

  الرداء مف شدة جذبتو  فقد أحدرت جذب  األعرابي في عنؽ رسوؿ الل  
لي مف ماؿ الل الذي  ُمْر ، محمد يا  مف شدتيا  رـ قاؿ  األعرابي : اأررً 

نؾ ال تأمر لي   وال : فإ ، وفي رواي  : اعطني مف ماؿ الل عندؾ  أي
  فضحؾ رـ وؿ الل  تعطيني مف مالؾ وال مف ماؿ أبيؾ  فالتفت إليو رس

فأعطاه ما سأؿ فقاؿ لو رواه البَاري ومسمـ، وسألو أعرابي  .ر لو بعطاء أم
صمى الل عميو وسمـ : َأَأحسنُت إليؾ؟ قاؿ :ال، وال أجممَت فاغتاظ الصحاب  
منو، فأَذه الرسوؿ صمى الل عميو وسمـ إلى بيتو وأعطاه كؿ ما سأؿ ، فقاؿ 

ى الل قاؿ : بمى ، فأرنى األعرابي عمى الرسوؿ صم ؟لو :َأَأحسنُت إليؾ اآلف
وأررَت ؾ أحدرَت إن فقاؿ لو الرسوؿ صمى الل عميو وسمـ : ا ،عميو وسمـ َيرً 

ليذىب  ا فاْرِف عَميَّ  مرؿ ذلؾ أماميـغضبيـ منؾ ا في قموب أصحابي 
   ففعؿ ، عنيـ كرىيـ لؾ

يا يفعؿ بو كمّ  ممؾ في الدنيا يممؾ السمط    فأيّ فما أعظـ حممو  
و أو بتعزيره ، ألعام  وال ينتقـ منو؟ ولو بضربو مرؿ ىذا رجؿ مف السوق  وا

عدامو؟.فضبًل ، بسجنو    عف قتمو وا 
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، وقد كاف مف أحبار الييود ومف  بف سعن  ازيدً  فّ أروى القسطبلني 
لى أجؿ إ ا  تمرً رسوؿ الل   : بعتُ  عممائيا ولـ يكف قد أسمـ بعد قاؿ

ا كاف قبؿ محؿ األجؿ  أي: قبؿ موعد األجؿ فممّ  ، عطيتو التمر محدد  فأ
  وأمسكتُ  فأَذتُ ، ابو حليو وىو جالس بيف أصإ الذي أتفقنا عميو  أتيتُ 

لو القوؿ  رـ  ليو بوجو غميظ  فأغمظتُ إ بقوة  بمجامد قميصو وردائو ونظرتُ 
طمب مطؿ : أال تقضيني يا محمد حقي؟ فو الل إنكـ يا بني عبد الم لو قمتُ 
  أي عدو الل  يا عدو الل  ، فقاؿ عمر   ال تؤدوف الديف في وقتو، 

بسيفي  الل لو ما أحاذر  كذا  لضربتُ   ما أسمد فو أتقوؿ لرسوؿ الل  
وقاؿ يا رسوؿ ،   وىز سيفو : فقاـ عمر بف الَطاب   وفي رواي ، عنقؾ 

لى عمر في سكوف إ  ينظر ورسوؿ الل  ، ف أضرب عنقو أالل ائذف لي 
 نا وىو  لقد كنتُ أ ما ليذا يا عمر دعوناؾ لقد كنتُ  : رـ قاؿ ، وتؤدة وتبسـ

ف تأمرني أغير ىذا منؾ  كاف عميؾ يا عمر   لىإحوج أنا وىذا الييودي  أ
اذىب بو يا عمر فاقضو حقو وزده ،  مره بحسف الطمبأبحسف األداء وت
فأعطاه دينو وزاده  ، ذلؾمكاف ما روعتو  وأَفتو  ففعؿ ا عشريف صاعً 

لذي بعرؾ بالحؽ يا محمد ما : وا  رـ قاؿ الييودي لرسوؿ الل  ، عطاء 
ف موعد أعمـ أنا فأ، َبلقؾ أالَتبر  نما جئتُ ، إا طمب منؾ دينً جئت أل

يا متحقق  يا كمّ أوصافؾ في التوراة فرأيتُ  ولكنني قرأتُ  ف وقتو ، الديف لـ يح
شدة  فّ أو ، ؾ حميـ عند الغضب نّ أوىي ، ربيا معؾ ج صف  واحدة لـ أُ الّ إفيؾ 

،  الل الّ إلو إف ال أشيد أيتيا اليوـ فيؾ فولقد رأ، ا  حممً الّ إلجيال  ال تزيدؾ ا
و صدق  و  فقد جعمتُ ا الديف الذي عندؾ  وقبضتُ مَّ أ ،نؾ يا محمد رسوؿ الل أو 

 عمى فقراء المسمميف.
وارزقنا ، ا عمى أذى إَواننا رنوصبّْ  ، الميـ انصرنا عمى ىوى أنفسنا

 الميـ هميف. ، ليرقؿ ميزاننا يـو الديفا وكظـ الغيظ ، الحمـ 
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  من فضل الصالة في السنة الموعظة الرابعة :
بسـ الل والحمد لل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمى الو وصحبو 

 ومف وااله.
وفنا مسمميف نت ولينا في الدنيا واآلَرة تأ فاطر السموات واألرض 

 وألحقنا بالصالحيف 
 ف نشرؾ بؾ شيئا نعممو ونستغفرؾ لما ال نعممو.أالميـ نعوذ بؾ مف 
لفضؿ الصبلة عند الل، فقد فرضيا عمى :  ؟أين فرضت الصالة

  وعمى أمتو عندما كاف في السماء، ليم  اإلسراء والمعراج، في محمد 
 قاؿ   نسأرض. فعف   في األالوقت الذي فرض ما عداىا عندما كاف 

ت حتى ، رـ نقصبو الصموات َمسيف ي  ليم  أسر : فرضت عمى النبي 
لؾ بيذه  فّ أ، و  و ال يبدؿ القوؿ لديَّ نّ أا، رـ نودي يا محمد جعمت َمسً 

  أبا داود.رواه الَمس  إالّ  . الَمس َمسيف
فقد فرضت الصبلة عمى المسمميف ليم  اإلسراء والمعراج َمسيف مرة 

ت مرة بعد أَرى مف الل التَفيؼ. فنقص  ـ، وقد رجا رسوؿ الل  في اليو 
 ا.حتى جعمت َمسً 

... قاؿ جسراء والمعراَرجو البَاري في اإلوفي ىذا المعنى حديث أ
،  ابف شياب با حي  األنصاري كانا أابف عباس و  فّ أ، فاَبرني ابف حـز

يو صريؼ سمد فأ  رـ عرج بي حتى ظيرت لمستوى يقوالف: قاؿ النبي  
، عز  ففرض الل:   : قاؿ النبي   نس بف مالؾأ، و  األقبلـ، قاؿ ابف حـز

، حتى مررت بموسى عميو  فرجعت بذلؾ وجؿ، عمى أمتي َمسيف صبلة
: فارجد  : َمسيف صبلة، قاؿ : ما فرض الل عمى أمتؾ؟ قمت السبلـ، فقاؿ

في رواي  أمتؾ ال تطيؽ ذلؾ، فراجعت فوضد عني شطرىا و  فّ إلى ربؾ فإ
 اعني َمسً  ا رب َفؼ عمى أمتي، فحطَّ : فرجعت إلى ربي، فقمت: ي أَرى

أمتؾ  فّ إ: راجد ربؾ ف : وضد عني شطرىا فقاؿ لى موسى، قمتإفرجعت  ،
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، ، فقاؿ: ىي َمس وىي َمسوف، ال يبدؿ القوؿ لديَّ  ، فراجعت ال تطيؽ
 ...مف ربي : راجد ربؾ فقمت: قد استحيتُ  فرجعت إلى موسى، فقاؿ

، وقد  رضت الصبلة لسمو قدرىا في السماءلقد ف َمس مرات في اليـو
الل كاف  ، لكف ، رحم  بأمتو مف ذلؾ قؿّ أف تكوف أ  تمنى رسوؿ الل  

، ومف صمى  و ال بيدؿ القوؿ لديَّ نّ أ    امحمدً  رحـ عندما نادى نبيوأ
 يا عندي تحسب في الميزاف َمسيف.ا، فإنّ َمسً 

الصبلة لئلسبلـ كاألساس لمبناء :  الم وأساساالصالة عمود اإلس
  الذي رواه ر عف ىذا حديث رسوؿ الل  بدونيا ال يبني اإلسبلـ، يعبّ 

ذ يقوؿ عميو الصبلة إحد مف الصحاب ، البَاري ومسمـ وغيرىما عف غير وا
ا محمدً  فّ أ الل، و الّ إف ال الو أبني اإلسبلـ عمى َمس: شيادة  : والسبلـ

يتاء الزكاة  قاـ الصبلةا  و  ،رسوؿ الل   ، وحج البيت. وصـو رمضاف، ، وا 
والصبلة لئلسبلـ كالعمود لمفسطاط  الَيم   بدونيا ال يقـو اإلسبلـ، 

الصبلة  :قاؿ عميو الصبلة والسبلـ  ، و بدوف العمود ال يقـو الفسطاطنّ أكما 
ـُ أّف الِفْسطاَط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولـ  عمود اإلسبلـ، اَلْسَت َتْعَم

ذا قاـ عمود الفسطاط ، انتفعت باالطناب  ينتفد باالطناب وال باألوتاد، وا 
 أَرجو البييقي.  . واألوتاد. فكذلؾ الصبلة مف اإلسبلـ

الصبلة بعمود الَيم  بعد أف شبو بقي    فقد شبو رسوؿ الل  
ؼ ، وىي الحباؿ التي تربط أطرا طناب، كاأل العبادات بأجزائيا األَرى

الفسطاط باألوتاد، وىي الَشب التي تربت عمى األرض، فالَيم  ال توقفيا 
فكؿ مسمـ لف يقيـ ،  عند وجود العمودتتنفد بيما إالّ  الحباؿ وال األوتاد، ولف

  بإقام  الصبلة.إسبلمو إالّ 
حمد في أ، كما روى  الصبلة عموده فّ إفإذا كاف اإلسبلـ رأس األمر، ف

رأس األمر  :    قاؿالنبي   فّ أ،  ـ عف معاذ، والترمذي والحاك سنده
 رأس األمر يسقط، إذا سقط عموده. فّ فإ .  عموده الصبلةاإلسبلـ... و 



 

26 

 

رسوؿ  ، أفّ  عف عائش  رضي الل عنيا:  الصالة أهم أسهم اإلسالم
سيـ في اإلسبلـ كمف  ال يجعؿ الل مف لو ربلر  أحمؼ عمييفّ    قاؿ: الل  

، والزكاة : الصبلة سبلـ ربلر سيـ اإلأال سيـ لو و  حمد أرواه  . ، والصـو
 بإسناد جيد.

 أمور رابت  ال شؾ فييا. حمؼ عمى أنيفّ أحمؼ عمييف، أي: أ
، أو  كؿ فريض  وعمؿ صالم أمر بو الل فّ أل ا أسيـ اإلسبلـ كريرة

مى قدر ما يحمؿ ، يراب فاعمو ع مف اإلسبلـ اا يحتؿ حيزً رسولو يعد سيمً 
المذكورات  ربلر  وىفّ  ذكر أنيفّ   لكف رسوؿ الل   ، مف فضؿىذا السيـ 
 في الحديث.

لف يساوي بيف  الل سبحانو أفّ  ذكر في ىذا الحديث  ورسوؿ الل  
 ، ال بغيرىفّ  و بيفّ نّ أ  ممف ال يممكيا، وىذا يعني مف يممؾ ىذه األمور الربلر

 ر الفاسؽ.ُيَبتُّ األمر، وُيفرَُّؽ بيف المؤمف المسمـ، والكاف
وقد وردت أحاديث أَرى بيذا المعنى، ومنيا الحديث الذي روي عف 

 . و قاؿ: ال سيـ في اإلسبلـ لمف ال صبلة لونّ أ  ، عف النبي   أبي ىريرة
 رواه الطبراني في األوسط الصغير.

فرد الصبلة بالذكر، وجعميا وحدىا تحمؿ سيـ أىذا الحديث قد 
 اإلسبلـ.

، فقد وصى بيا  لفضؿ الصبلة في اإلسبلـ : الصالة وصية كل نبي
: الل  وىو في سكرات الموت، في هَر ساع  في حياتو قائبًل   رسوؿ الل  

 رواه احمد والنسائي. . الل في الصبلة وما ممكت أيمانكـ
رسوؿ  فّ أـ سمم ، رضي الل عنيا، قالت: إ وروى ابف ماجو وغيره عف

 .  الصبلة وما ممكت أيمانكـ :في فيو كاف يقوؿ في مرضو الذي تو   الل  
 فما زاؿ يقوليا حتى ما َيفيُض لسانو.
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ى اقترب   ظؿ يوصي بالصبلة حتومعنى الحديث. أف رسوؿ الل  
يا كانت مف الوفاة، ولـ يستطد أف يحرؾ شفتيو ولسانو بيذه الوصي ، أي : أنّ 

 هَر ما تمفظ بو.
 :  ـ النبي  : كاف هَر كبل و قاؿأنّ     وقد جاء عف عمي

 رواه أبو داود وابف ماجو إالّ   الصبلة، الصبلة، اتقوا الل فيما ممكت أيمانكـ
 أنو قاؿ: الصبلة وما ممكت أيمانكـ.

يا نّ أديث هَر، وجاء في ح ، كمم   الصبلة  يفيد االىتماـ بياوتكرار 
 . متو، وهَر عيده إلييـ عند َروجو مف الدنياهَر وصي  كؿ نبي أل

: سمعت رسوؿ  قاؿ    عف جابر:  أول ما يحاسب عنها الصالة
أوؿ ما يحاسب بو العبد يوـ القيام  عف عممو صبلتو...  فّ إ :   يقوؿالل  

 رواه الترمذي، وقاؿ: حديث حسف.
الل جعميا طميع   فّ أما يحاسب عنيا يعني جعؿ الصبلة أوؿ  فّ إ
قد صارت روح الصالحات يا ، كأنّ  ف لـ تقبؿإ، ما يقبؿ ما عداىا  األعماؿ

، فقد احتمت الجاه األوؿ بعد الشيادة بيف األعماؿ والفرائض،  بموتيا تموت
: قاؿ  قاؿ  كما يوضم ذلؾ الحديث الذي أَرجو الحاكـ عف ابف عمر  

أوؿ ما افترض عمى أمتي الصموات الَمس، وأوؿ ما يرفد  :  رسوؿ الل  
لوف مف أعماليـ الصموات أعماليـ الصموات الَمس وأوؿ ما يسمف أ

 الَمس.
: قاؿ  قاؿ    شعريعف أبي مالؾ األ:  الصالة نور لصاحبها

رواه مسمـ  : الطيور شطر اإليماف ... والصبلة نور...  رسوؿ الل  
 والترمذي، وروى ما في معناه ابف ماجو والنسائي.
، وفي قبره، ويوـ يبعث،  الصبلة نور يستنير بيا صاحبيا في دنياه

 ويحشر، ويحاسب، ويـو يعبر الصراط.
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  ب رسوؿ الل  َيرىا، فقد رغَّ  لكوف الصبلة قد عـّ :  الةوة الصوركوب
، فعف جابر بف  فييا منيا البرك  المسمميف أف يصموا السنف في البيوت لتحؿّ 

ذا قضى أحدكـ الصبلة  المراد بيا إ :  قاؿ: قاؿ رسوؿ الل      عبد الل
الل  فّ ، فإ مف صبلتو ايجعؿ لبيتو نصيبً ، فم   في مسجدهالصبلة الفريض 

 وغيره. رواه مسمـ . اجاعؿ في بيتو مف صبلتو َيرً 
،  الَير المقصود والحاصؿ مف الصبلة في البيت ىو البرك  ولعؿّ 

د األوالد نصراؼ الشيطاف عنو، وتعوّ ، ودَوؿ المبلئك  فيو، وا ؿ الرحم ونزو 
 عمى الصبلة.

، بؿ يقتؿ ايَوف الناس بعضيـ بعضً :  قام وأجر وربحالصالة أعظم م
 ، مف أجؿ أجر تافو ويزوؿ ويترؾ ا مف أجؿ متاع الدنيابعضيـ بعضً 

  الل.الّ إالصبلة التي ال أحد يعمـ أجرىا 
قاؿ: لو يعمـ   النبي   فّ أ ، رضي الل عنيا روى البييقي عف عائش 

  او حبوا  أي: ولو زحفً ا ولالناس ما في صبلة العشاء وصبلة الفجر ألتوىم
 حديث صحيم.
الل لحاضر صبلة  الناس لو عمموا ما أعدّ  يَبرنا أفّ   فالنبي  

عمى  اا، ولو مشيً توىما في ىذيف الوقتيف ولو زحفً العشاء والفجر مف أجر، أل
 بطونيـ، إف أعياىـ المشي عمى أرجميـ.

أجر  ألفّ ا  وقتي الفجر والعشاء دوف غيرىما  وقد ذكر النبي  
 الصبلة فييما أعظـ مف بقي  األوقات.

ما أذف الل لعبد في شيء  : قاؿ  عف النبي    وعف أبي امام ،  
عمى رأس العبد ما داـ في  ذرّ البر ليُ  ، وأفّ  أفضؿ مف ركعتيف يصمييما

 رواه الترمذي، بسند غريب. صبلتو... 
عباده حتى جعؿ  ما أمر بو فقد جعؿ الل، سبحانو، إقام  ركعتيف أحبّ 

 عمى رأس المصمي ما داـ في صبلتو. حساف االليي، يذرّ ، يعني بو اإلالبرّ 
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قاؿ: جاء     بف سمماف، عف رجؿ مف أصحاب النبيوعف عبد الل 
ما  االيوـ ربحً  ، لقد ربحتُ   ، فقاؿ يارسوؿ الللى النبي  إرجؿ يوـ َيبر، 

 ربحو أحد مف أىؿ ىذا الوادي.
 ربلرمائ  أوقي  أبيد حتى ربحتُ  : ما زلتُ  ؟ قاؿربحتَ وما  قاؿ: ويحؾ

أفبل أنبئؾ  أي: أَبرؾ  بَير ربم؟ فقاؿ: ما ىو يا رسوؿ   ، فقاؿ لو  
 الل؟ قاؿ: ركعتيف بعد الصبلة. أَرجو أبو داود.

حدىما أؿ: كاف رجبلف أَواف فيمؾ قا    وعف سعد بف ابي وقاص
  األوؿ منيما  أي: الذي مات قبؿ ، فذكرت فضيم قبؿ صاحبو بأربعيف ليم 
ا  يعني ألـ يكف اآلَر مسممً       فقاؿ رسوؿ اللأَيو  عند رسوؿ الل  

، وكاف ال  : بمى يؤدي الصموات الَمس وغيرىا مف فرائض اإلسبلـ  قالوا
: وما يدريكـ ما بمغت بو صبلتو  أي: ما     ، فقاؿ رسوؿ الل بأس بو

مف درجات في ىذه المدة التي عاشيا بعد أَيو . يدريكـ ما رفعتو صبلتو 
:  ما مرؿ الصموات كمرؿ نير عذب غمر بباب أحدكـ يقتحـ فيو  أيإنّ 

:  ، فما تروف في ذلؾ يبقى مف درنو  أي يستحـ فيو  كؿ يوـ َمس مرات
 كـ ال تدروف ما بمغت بو صبلتو" رواه مالؾ.نّ إوسَو وعرقو  ف

في العبادة أكرر مف  احدىما مجتيدً أاَويف كاف  فّ أفقص  الحديث ىي 
، رـ تبله بعد ذلؾ  ، توفي قبؿ الراني ، كما كاف يرى ذلؾ الصحاب  الراني

، رضي الل عنيـ يذكروف فضيم  المتوفى  ، فراح الصحاب  أَوه بأربعيف ليم 
الذي مات أوال كاف أفضؿ في تقواه  فّ إ : : كانوا يقولوف مربًل  األوؿ، أي
يصمي؟  الـ يكف الراني مسممً أبما معناه   عمييـ رسوؿ الل   ، فردّ  وصبلتو

الصموات التي صبلىا َبلؿ أربعيف ليم  زيادة عف  قالوا: بمى، قاؿ: فمعؿّ 
األوؿ كاف كما  أفّ  ، ىذا إف صم األوؿ قد رفعتو إلى درج  أَيو وأكرر

 تقولوف أفضؿ مف الراني.
ا درجات في كؿ يـو الصبلة تظؿ ترفد صاحبي فّ أفالحديث يشير إلى 
 ، زادت حسناتو وارتفد أكرر مقامو و عاش أطوؿأ،  وليم ، فكمما صمى أكرر

 ال ينضب معيف درجاتو. ا، فقد عد الحديث الصبلة كنزً 
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ال ترفد الصبلة :  الصالة تنافس بفضمها فضل الجهاد واالستشهاد
و أبؿ قد ترفعو الى درج  االستشياد ،  صاحبيا الى ما سبؽ ذكره حسب

 اكرر.
، أسمما مد  : كاف رجبلف مف ُقَضاَع َ   ، قاؿعف أبي ىريرة،  

َر اآلَر سن   رسوؿ الل   َّْ  ، قاؿ طمح  بف عبيد الل فاستشيد أحدىما وُأ
ر منيما  يعني رأى الذي مات بعد أَيو الشييد في رؤيا  : فرأيت المَؤ

و أ    منبي، فذكرت ذلؾ ل صادق   أدَؿ الجن  قبؿ الشييد فتعجب لذلؾ
َّ  :    فقاؿ رسوؿ الل،    ذكر ذلؾ لرسوؿ الل ن   قد ر سأليس  الذي تأ

 ، وكذا وكذا ركع  صبلة سن ؟ الؼ ركع هصاـ بعده رمضاف وصمى ست  
 وابف حباف في صحيحو. ورواه أحمد وابف ماج
الزيادة في الصموات التي    في ىذا الحديث أشار أفّ فرسوؿ الل  

  َر لمدة سن  قد رفعتو الى درج  أعمى مف درج  استشياد أَيو.أداىا المتأ
 يا جياد ضد ىوى النفس.نّ أل ا وىذا الفضؿ لمصبلة ليس فيو عجب

أبواب السماء تفتم الستجاب   فّ أفقد ذكر الحديث النبوي الشريؼ 
الدعاء عند قياـ الصبلة وعند اصطفاؼ المسمميف في الحرب إلعبلء كمم  

 الل.
 ردُّ ساعتاف ال تُ     : قاؿ رسوؿ الل قاؿ  ف سعد،  فعف سيؿ ب
، رواه ابف  ، حيف تقاـ الصبلة، وفي الصؼ في سبيؿ الل عمى داٍع دعوتو

 حباف في صحيحو.
 : ساعتاف تفتم فييما أبواب السماء قاؿ    رسوؿ الل فّ أا وعنو أيضً 

اف: الدعاء عند ما يردّ و قاؿ: أاف، ، رنتاف ال تردّ  عمى داٍع دعوتو ما تردّ ، وقمّ 
ابف َزيم  وابف و  رواه ابو داود ابعض بعضً النداء وعند البأس حيف يمحـ 

 : عند حضور الصبلة. و قاؿنّ أ الّ إحباف في صحيحيما 
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ؾ المسمموف والمشركوف   حيف يتشاباومعنى  حيف يمحـ بعض بعضً 
 ، أي: عند شدة الحرب. يديبالسيؼ واأل

الستجاب  الدعاء عند قياـ الصبلة دليؿ  جعؿ أبواب السماء تفتم فّ إ
 عمى عظـ فضؿ ىذه الفريض ، عند الل، سبحانو.

اقتراف وقت حضورىا بوقت حضور االلتحاـ وتشابؾ السيوؼ  كما أفّ 
، وتقديميا في ىذا االقتراف  ، وىي أشد ساعات الجياد في ساح  المعرك 

 بيؿ الل.فضؿ الصبلة قد نافس فضؿ االستشياد في س فّ أدليؿ عمى 
وقضي  تفضيؿ الصبلة عمى الجياد صرحت بيا األحاديث النبوي  فعف 

، قاؿ  فسألو عف فضؿ األعماؿ     أتى النبيرجبًل  فّ أ  ابف عمر،  
: رـ  ، قاؿ: رـ مو؟ قاؿ : الصبلة ، قاؿ رـ مو؟ قاؿ : "الصبلة  النبي  

حمد أرواه  . اللمو؟ قاؿ: رـ الجياد في سبيؿ الصبلة. ربلث مرات: قاؿ رـ 
 وابف حباف في صحيحو.

ف يذكر فضؿ أفضؿ الصبلة ربلث مرات قبؿ   كد رسوؿ الل  أفقد 
يا تعد نّ أ، ذلؾ  ما قد فضميا عمى الجياد ربلر  أضعاؼ: كأنّ  الجياد أي

 ا.ا مستمرِّ جيادً 
مى طاع  الل فجياد النفس، أي: صرفيا عف الشيوات، والصبر ع

ا فالحرب جياد  ليو المرء في الحربإمما يحتاج لى ربات أعظـ إتحتاج 
 ا إقام  الصبلة فيي جياد ضد النفس طواؿ الحياة.لوقت قصير، أمّ 

: منتظر الصبلة كفارس    قاؿرسوؿ الل   فّ أ    بي ىريرةأوعف 
مد حأواه ر  .، عمى كشحو وىو في الرباط األكبر اشتد بو فرسو في سبيؿ الل
سناد والطبراني في األوسط، و   حمد صحيم.أا 
مي ، كأْف يص َرىأ، مف ينتظر بعد الصبلة صبلة  جعؿ ىذا الحديث

، جعؿ الحديث ىذا  ، رـ يجمس حتى يحيف العشاء في مسجد المغرب مربًل 
قد أتعبيا مف  االنتظار مقامو عند الل كمقاـ المجاىد في سبيؿ الل عمى فرس

 رفعت درج  االنتظار مف عند اللفمعظـ فضؿ الصبلة  ، كررة ما طاؼ فوقيا
 كبر درجات الجياد في سبيؿ الل.أجميا إلى أ
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الصبلة مف األعماؿ التي :  صالة أفضل وسائل التقرب إلى ايال
يقوؿ   و سمد رسوؿ الل  نّ أ    . عف جابر يتقرب بيا العبد إلى ربو

اـ لكعب بف ُعجرة  بضـ العيف وسكوف الجيـ  يا كعب، الصبلة قرباف، والصي
والقرباف كؿ ما يتقرب بو إلى الل ،  ناد صحيمجن ... رواه أبو يعمى بإس

 تعالى.
بؿ ىي أفضؿ ما تقرب بيا عبد إلى ربو  ، فبالصبلة تتقرب الى الل

يقوؿ الل تبارؾ وتعالى في  :   قاؿرسوؿ الل   فّ أ  عف أبي ىريرة،  
افترضتو عميو. رواه مما  : وما تقرب الّي عبدي بشيء أحبّ  الحديث القدسي

 البَاري.
رضتو  األركاف الَمس  التي أوليا فريض  الصبلة بعد تويعني  مما أف

 الشيادة.
ب إلي عبد بمرؿ أداء وما تقرّ  وفي الحديث القدسي، قاؿ الل تعالى: 

 الفرائض.
رواه ابف  .: وما تقرب إلّي العبد بمرؿ أداء فرائضي وقاؿ الل تعالى
 السني عف ميمون .

لذلؾ قاؿ ا  بالصبلة يتقرب العبد إلى ربو أكرر مف أي فريض  أَرىف
رواه مسمـ عف  . ، وىو ساجد قرب ما يكوف العبد مف ربوأ:   رسوؿ الل  
  .أبي ىريرة،  

، ىي حال  سجوده في  قرب حال  يصؿ إلييا اإلنساف بينو وبيف ربوأف
 أرناء صبلتو.
و نّ إحدكـ في الصبلة ف: إذا كاف أ   قاؿنس عف النبي  أوعف 
ما يناجي نّ إحدكـ يصمي فأذا كاف إ وفي رواي  ،  رواه الَمس  يناجي ربو...

 ، وربو بينو وبيف قمبو. ربو
: ال       قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  بي ذرأ ، عف حوصبي األأوعف 

ذا صرؼ وجيو ، فإ ى العبد في صبلتو ما لـ يمتفت عميزاؿ الل مقببًل 
بو داود والنسائي وابف َزيم  في صحيحو أحمد و أه روا . انصرؼ عنو



 

33 

 

الل  فّ فإ :   ، قاؿ الرسوؿ   ومف حديث طويؿ،  والحاكـ في صحيحو
ويؤيد  ، رواه الترمذي وغيره ينصب وجيو لوجو عبده في صبلتو ما لـ يمتفت

فالسجود يعني بو   َواْسُجْد َواْقَتِربْ  معنى األحاديث السابق  قولو تعالى: 
 : صؿّْ  ، ومعنى اآلي  لكؿّ و جزء منيا، فذكر الجزء وأريد منو األنّ  ا بلةالص

ما زدت مف الركوع ، وكمّ  ، اقتربت مف الل ما صميتؾ كمّ نّ أييا العبد ، فإ
 مف الباري عز وجؿ. ا، زدت اقترابً  والسجود

و عاجمو وهجمو ما عممنا منو وما لـ نعمـ الميـ إنا نسألؾ مف الَير كمّ 
 مف الشر كمو عاجمو وهجمو ما عممنا منو وما لـ نعمـ. الميـ هميف. ونعوذ بؾ

  وقال ربكم ادعوني استجب لكم الموعظة الخامسة :
بسـ الل والحمد لل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمى هلو وصحبو 

 ومف وااله.
 وتوفنا مسمميف  افرغ عمينا صبرً أ ربنا 

 مى دينؾ.الميـ يا مربت القموب ربت قموبنا ع
 الميـ يا مصرؼ القموب صرؼ قموبنا عمى طاعتؾ.

ف يبدأ دعاءه بتحميد الل والرناء أ: استقباؿ القبم  و  مف هداب الدعاء
  رـ بعد ذلؾ يدعو وبعد الفراغ عميو رـ بالصبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل  

 ف يستجيب لو.أف دعائو يستغفر الل ويسأؿ الل م
: المسأل   ويعني بيا إذا سألت الل  عباس قاؿوروى أبو داود عف ابف 

حاج   أف ترفد يديؾ حذو منكبيؾ أو نحوىما، واالستغفار أف تشير بإصبد 
 .ايديؾ جميعً  ف تمدّ أجتياد في الدعاء  واحدة واالبتياؿ  ويعني بو اال

سألوه : إذا سألتـ الل فا   قاؿالنبي   فّ أوروي عف مالؾ بف يسار 
 يورىا.بظ تسألوه ببطوف أكفكـ وال

ربكـ حيي كريـ يستحي مف  فّ إ:    قاؿالنبي   فّ أوروي عف سمماف 
 .اف يردىما صفرً أذا رفد يديو إعبده 
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: يـو عرف ، وشير رمضاف، وعند  واألوقات المفضم  الستجاب  الدعاء
اإلفطار ويوـ الجمع ، والرمث األَير مف الميؿ، ووقت السحر، وأرناء 

ذاف واإلقام ، وعند الصؼ لمصبلة، وفي الغيث، وبيف األ لسجود، وعند نزوؿا
ساح  الجياد والتقاء الجيوش، وعند رق  القموب والَوؼ مف الل. ودبر 

 الصموات المكتوبات.
  رسوؿ الل   روى أحمد وأصحاب السنف عف النعماف بف بشير أفّ 

ـُ اْدُعونِ  الدعاء ىو العبادة رـ قرأ  قاؿ: إفّ  ـْ ِإفَّ الَِّذيَف َوَقاَؿ َربُُّك ي َأْسَتِجْب َلُك
ِريفَ  َِ ـَ َدا ُموَف َجَينَّ َُ  .[ٓٙغافر: ]   َيْسَتْكِبُروَف َعْف ِعَباَدِتي َسَيْد

  قاؿ: النبي   فّ أ  عف أبي ىريرة   ووروى الترمذي وابف ماج
 ليس شيء أكـر عمى الل مف الدعاء.

اء فعمى المسمـ أف يجعؿ الدعاء عبادة فيدعو الل ف ي كؿ حيف في الَر
  قاؿ : مف سره أف يستجيب النبي     أفّ وفي الشدة، فعف أبي ىريرة  

اء. رواه الترمذي.  الل تعالى لو فميكرر الدعاء في الَر
و يستجيب ليـ دعاء الَير وال يستجيب نّ أالل ولطفو بعباده  ومف رحم 

ُؿ الّمُو لِ  ليـ دعاء الشر قاؿ تعالى:  ْيِر َوَلْو ُيَعجّْ ََ منَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُيـ ِباْل
ـْ َيْعَمُيوفَ  ـْ َفَنَذُر الَِّذيَف اَل َيْرُجوَف ِلَقاءَنا ِفي ُطْغَياِنِي ـْ َأَجُمُي   َلُقِضَي ِإَلْيِي

 .[ٔٔيونس:]
و ال نّ ألل تعالى عف حممو ولطفو بعباده : يَبر ا يقوؿ ابف كرير

وأوالدىـ في حاؿ ضجرىـ  مواليـيستجيب ليـ إذا دعوا عمى أنفسيـ وأ
و يعمـ منيـ عدـ القصد بالشر ويستجيب ليـ إذا دعوا ألنفسيـ نّ أوغضبيـ و 

ُؿ الّمُو  وأمواليـ وأوالدىـ بالَير والبرك  والنماء وليذا قاؿ تعالى:  َوَلْو ُيَعجّْ
ـْ َأَجُميُ  ْيِر َلُقِضَي ِإَلْيِي ََ  .ـْ ِلمنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُيـ ِباْل
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و لو استجاب الل ليـ كمما دعوا ألىمكيـ. ولكف ال ينبغي نّ أوالمعنى 
:   اإلكرار مف ذلؾ كما جاء في الحديث عف جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  

ال تدعوا عمى أنفسكـ، ال تدعوا عمى أوالدكـ، ال تدعوا عمى أموالكـ، ال 
 . ساع  فييا استجاب  فيستجيب لكـتوافقوا مف الل
مف لـ يدع الل عز  :    قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  ي ىريرة  بأعف 

 تفرد بو اإلماـ أحمد. . وجؿ غضب الل عميو 
ومف فضؿ الل تعالى وكرمو عمى عباده أنو حث عباده إلى أف يدعوه 

بغض أالل مف سأؿ الل فأكرر سؤالو، و العباد عند  وتكفؿ ليـ باإلجاب ، فأحبّ 
 الل كما قاؿ سفياف حد كذلؾ إاّل أؿ الل وليس العباد عند الل مف لـ يسأ

 الروري وفي ىذا المعنى يقوؿ الشاعر:
 سأؿ يغضبوبنو هدـ حيف يُ       الل يغضب اف تركت سؤالو   

 اأعرابيِّ  : عف القشيري عف أبيو عف جده أفّ  قاؿ ابف كرير في تفسيره
  سكت النبي  ـ بعيد فنناديو فأ : أقريب ربنا فنناجيو سأؿ رسوؿ الل  

َذا َسَأَلَؾ ِعَباِدي َعنّْي َفِإنّْي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِف  فانزؿ الل  َواِ 
ـْ َيْرُشُدوفَ   .[ٙٛٔالبقرة: ]) َفْمَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعمَُّي

ما لـ   قاؿ: "يستجاب ألحدكـ رسوؿ الل     أفّ وعف أبي ىريرة  
يعجؿ، يقوؿ: دعوت فمـ يستجب لي. أَرجاه في الصحيحيف وىذا لفظ 

و نّ أ    عف النبي  البَاري وقاؿ مسمـ في صحيحو عف أبي ىريرة  
رـ أو قطيع  رحـ ما لـ يستعجؿ، يدع بإ قاؿ: ال يزاؿ يستجاب لمعبد ما لـ

مـ أر فقيؿ: يا رسوؿ الل، وكيؼ يستعجؿ؟ قاؿ: يقوؿ قد دعوت وقد دعوت ف
 يستجاب لي فيستحسر عف ذلؾ ويدع الدعاء  أي: ويترؾ الدعاء .
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وعف عائش  رضي الل عنيا أنيا قالت: ما مف عبد مؤمف يدعو الل 
ر لو في اآلَرة إذا لـ يعجؿ أو  بدعوة فتذىب حتى تعجؿ لو في الدنيا أو تَؤ
مـ يقنط قاؿ عروة: قمت: يا أماه: كيؼ عجمتو وقنوطو قالت: يقوؿ سألت ف

 ب.جَ ودعوت فمـ أُ  عطَ أُ 
مػا مػف مسػمـ ينصػب  :    قاؿ: قاؿ رسػوؿ الل  وعف أبي ىريرة  

ا أف يجعميا لػو  فػي الػدنيا  مَّ ، إاه  أعطاىا إيّ وجيو لل عز وجؿ في مسال  إالّ 
 . حمد بإسناد ال باس بوأ. رواه  واما أف يدَرىا لو في اآلَرة

  قػاؿ: مػا مػف مسػمـ يػدعو النبػي     أفّ وعػف أبػي سػعيد الَػدري  
ا أف  أعطػػاه الل بيػػا إحػػدى رػػبلث: إّمػػبػػدعوة لػػيس فييػػا إرػػـ وال قطيعػػ  رحػػـ إالّ 

ّمػػ ا أف يػػدَرىا فػػي اآلَػػرة  فيجازيػػو عمييػػا يػػـو يعجػػؿ لػػو دعوتػػو  فػػي الػػدنيا  وا 
ّمػػػ اؿ: الل ا أف يصػػػرؼ عنػػػو مػػػف السػػػوء مرميػػػا. قػػػالوا: إذف نكرػػػر، قػػػالقيامػػػ   وا 
وأبػػػػو يعمػػػػى بأسػػػػانيد جيػػػػدة والحػػػػاكـ وقػػػػاؿ صػػػػحيم  رزاحمػػػػد والبػػػػأأكرػػػػر. رواه 

 اإلسناد.
ف أ مػػػف أي: بػػػداًل مػػػا أف يصػػػرؼ عنػػػو مػػػف السػػػوء مرميػػػا ا    و وقولػػػو  

صػرؼ ىػذا الشػر  ا وبػبلء ومػف المؤكػد أفّ صػرؼ عنػو شػرِّ يستجيب لو دعاءه ي
ي دعػػا الل أف يحققيػػا لػػو، والل والػػببلء َيػػر ليػػذا العبػػد الػػداعي مػػف األمنيػػ  التػػ

 بما ىو الَير لعبده. عمـأ
وقد يكوف َير مف ىذا وذاؾ أف يدَر لو ىذا الدعاء ليجازى عميو فػي 

فعػف ، لَير أو بصرؼ الشر مف أف يجازى عميو في الدنيا بجمب ااآلَرة بداًل 
يػػدعو الل المػػؤمف يػػـو القيامػػ     قػػاؿ:   عػػف النبػػي  جػػابر بػػف عبػػد الل  

عبدي إني أمرتؾ أف تدعوني ووعدتؾ أف حتى يوقفو بيف يديو فيقوؿ  الل يا  
يا رب، فيقوؿ  الل عز وجؿ  أما استجيب لؾ فيؿ كنت تدعوني. فيقوؿ: نعـ 

 اسػػػتجيب لػػػؾ، ألػػػيس دعػػػوتني يػػػـو كػػػذا وكػػػذا لغػػػـ ؾ لػػػـ تػػػدعني بػػػدعوة إالّ ّنػػػإ
ا رب، فيقػوؿ  الل  وكرب  نزؿ بؾ أف أفرج عنؾ ففرجت عنػؾ؟ فيقػوؿ: نعػـ يػ

تيا لؾ في الدنيا، ودعوتني يـو كذا وكػذا لغػـ  وكػرب  ي عجمنّ إتبارؾ وتعالى 
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نػػي ادَػػرت لػػؾ إنعػػـ يػػا رب، فيقػػوؿ  الل سػػبحانو  نػػزؿ بػػؾ فمػػـ تػػر فرجػػا قػػاؿ: 
بيػػا فػػي الجنػػ  كػػذا وكػػذا، ودعػػوتني فػػي حاجػػ  اقضػػييا لػػؾ فػػي يػػـو كػػذا وكػػذا 
فقضػػػػيتيا فيقػػػػوؿ نعػػػػـ يػػػػارب فيقػػػػوؿ الل سػػػػبحانو إنػػػػي عجمتيػػػػا لػػػػؾ فػػػػي الػػػػدنيا 

قػوؿ: نعػـ يػا يـو كذا وكذا في حاج  اقضييا لؾ فمـ تر قضػاءىا؟ فيودعوتني 
ي ادَرت لؾ بيا في الجن  كػذا وكػذا، قػاؿ رسػوؿ الل نّ إرب، فيقوؿ  سبحانو  

    ّف لػػو  بػػيَّ فػػبل يػػدع  أي: فػػبل يتػػرؾ  الل دعػػوة دعػػا بيػػا عبػػده المػػؤمف إال، 
ػػإ و فػػي اآلَػػرة، قػػاؿ: ف يكػػوف ادَػػر لػػأا ّمػػوا   ،ا اف يكػػوف عجػػؿ لػػو فػػي الػػدنيا مَّ

، مػف دعاتػو. رواه اقمـ: يا ليتو لـ يكف عجؿ لػو شػيئً فيقوؿ المؤمف في ذلؾ الم
 الحاكـ.

المقاـ أف يكوف كؿ ما دعا بو مف المؤمف يتمنى في ذلؾ  فّ أوالمعنى: 
 جؿ حاج  في الدنيا قد ادَر لو في اآلَرة.أ

ا بقص  ، وقد تسميت كريرً    مستجاب الدعاءوقد كاف رسوؿ الل  
   عمى كسرى. فأحببت أف أروييا مفصم  في ىذه الموعظ .دعائو لو  

إلى المموؾ يدعوىـ فييا إلى اإلسبلـ، مف  ا  كتبً بعث رسوؿ الل  
الفرس بعرو مد لى كسرى بف ىرمز ممؾ إ  بينيا كتاب كتبو رسوؿ الل  

ظ الكتاب بسـ وىذا لف او كاف يتردد عمى كسرى كريرً ألنّ  ا عبد الل بف حذاف 
، سبلـ عمى الفرس  عظيـلى كسرى إمد رسوؿ الل الل الرحمف الرحيـ مف مح

ي رسوؿ الل إلى  الل وأنّ مف اتبد اليدى وهمف بالل ورسولو وشيد أف ال الو إالّ 
، أسمـ تسمـ فإف أبيت فعميؾ إرـ المجوس، ااف حيِّ الناس كاف  لينذر مف ك

  فدعا مف ى وسممو كتاب رسوؿ الل  فجاء عبد الل بف حذاف  إلى كسر 
، فمما الفرس  عظيـمد رسوؿ الل إلى كسرى يقرأ لو الكتاب، فإذا فيو: مف مح

كتاب ومزقو قبؿ أف يعمـ سمد ىذا أرارت حفيظتو وصاح مف فوره فتناوؿ ال
ستَؼ بو وقاؿ: مف ىذا الذي يدعوني إلى دينو ويبدأ باسمو قبؿ اما فيو و 

مر بإَراج حامؿ الكتاب مف قصره ذا وىو عبدي؟ وأاسمي أيكتب إلي بي
َرج، فمما رأى ذلؾ قعد عمى راحمتو وسار، فمما ذىب عف كسرى سورة أُ ف
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غضبو بعث فطمب حامؿ الكتاب فمـ يجده، فمما وصؿ عبد الل بف حذاف  
  عمى كسرى فقاؿ: الميـ    وأَبره الَبر دعا رسوؿ الل  إلى الرسوؿ  

 ؽ كتابي.ؽ الل ممكو كما مزّ مزّ مزؽ ممكو، وقاؿ: 
لو  باذاف  وىو أحد عمبلئو  رـ بعث كسرى الى أمير لو باليمف يقاؿ

و مف قريش َرج بمك  يدَّعي أنّ  رجبًل  بمغني أفّ  : ليو بكتاب يقوؿ فيوإبعث 
، وفي رواي ، فابعث مف عندؾ إلى الّ ا  ف تاب و إو فنبي، فِسْر إليو واستتب

وقيؿ اسمو  فميأتياني بو، فبعث باذاف بابويو الحجاز رجميف جمديف قوييف
مف العرب يقاؿ  ا بكتاب فارس، وبعث معو رجبًل ا حاسبً  قيرمان   وكاف كاتبً 

سرة وكتب معيما إلى رسوؿ الل   لو     ا  بأمره أف يَبرا محمدً : ََر
ف يذىب محمد معيما إلى كسرى ومما كاف في كتاب أممؾ الفرس و  بما قالو

ومف  يا محمد  في أمري  وفي طاعتي  أو ألتينؾ بنفسي  فّ كسرى: لتدَم
عمـ بو منؾ، فيو كذا وكذا، ولـ أنا أا كتابؾ فمّ أمعي وأمر الل أسرع مف ذلؾ ف

   كتاب كسرى ولـ يقرأه.يفتم رسوؿ الل  
وقاؿ باذاف لمبعورو بابويو، ائت بمد ىذا الرجؿ وكممو وائتني بَبره، 

مف قريش مف  حتى قدما الطائؼ فوجدا رجااًل سرة فَرج بابويو ومعو ََر
  فقالوا ىو بالمدين ، واستبشر ىؤالء المشركيف فسأالىـ عف محمد  

ؾ الفرس عمى المشركوف وفرحوا وقاؿ بعضيـ لبعض: أبشروا فسيقضي ممِ 
لو العدة لقتالو واستئصالو،  محمد، فقد نصب لو كسرى ممؾ المموؾ وأعدّ 

فسيقاتمو  اف تقاتؿ قريش محمدً أنو ال حاج  أؾ فيتـ الرجؿ ويريدوف بذلوكُ 
 ا عنيـ كسرى ويقضي عميو وينجييـ مف شره.عوضً 

:  فكممو بابويو فقاؿ لو  فتوجيا إلى المدين  وقدما عمى رسوؿ الل  
إف شاىنشاه ممؾ المموؾ كسرى قد كتب إلى عميمو الممؾ باذاف أمير اليمف 

ف فعمت إليؾ لتنطمؽ معي فبعرني إمف يأتيو بؾ، وقد يأمره أف يبعث إليؾ 
نفعؾ بما يقدر عميو كتب باذاف ىذا فيؾ إلى ممؾ المموؾ فيشفد لؾ عنده في
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ف أبيت فيو مف قد عممت فيو ميمكؾ وميمؾ قومؾ ومَرب ا  ويكفو عنؾ، و 
 ببلدؾ.

  وقد حمقا لحاىما وأعفيا وقد دَؿ مبعورا كسرى عمى رسوؿ الل  
: ويمكما مف أمركما بيذا؟  النظر الييما وقاؿ  شواربيما فكره رسوؿ الل  

ولكف ربي أمرني بإعفاء   قاال: ربنا يعنياف: كسرى، فقاؿ رسوؿ الل  
شاربي، فأعمماه بما قدما لو ودفعا إليو بكتاب باذاف، فمما قرئ  لحيتي وقّص 
ودعاىما   سـ رسوؿ الل  ـ ما فيو وما يطمبو منو باذاف تبلو الكتاب وعم

إرجعا حتى  : رـ قاؿ ليما  سبلـ وفرائُصيما ترعد ىيب  لرسوؿ الل  إلى اإل
 كما بما أريد.فأَبر  اتأتياف غدً 

ط عمى كسرى ف الل قد سمّ أ  الَبر مف السماء وأتى رسوؿ الل  
ابنو  شيرويو  فقتمو في شير كذا وكذا ليم  كذا وكذا بعدما مضى مف الميؿ 

 كذا وكذا.
باه كسرى ليم  الربلراء لعشر لياؿ مضيف أويو قاؿ الواقدي: قتؿ شير 

ي  لست ساعات مضت مف مف جمادى األولى مف سن  سبد مف اليجرة النبو 
 تمؾ الميم .

ربي قتؿ    مبعوري كسرى، فمما أتياه قاؿ ليما: إفّ فدعا رسوؿ الل  
ربكما فقد سمط عميو ابنو فقتمو في شير كذا وفي الميم  الفبلني  والساع  

 ني .الفبل
 : فقاؿ ليما    رـ قاال: وبماذا نَبر الممؾ باذاف فعجبا مف ذلؾ، 

ؾ إف نّ إى منتيى الَؼ والحافر وقوال لو: أَبراه عني أف سمطاني سيبمغ إل
  أسممت أعطيتؾ ما تحت يدؾ وممكتؾ عمى قومؾ وأعطى رسوؿ الل  

سرة منطق   ومنطق  بك ذىب  فييا سر الميـ: ما يحـز بو عمى البطف ََر
سرة  وفض  وكاف أىداىا لو بعض المموؾ وكانت حمير قوـ اليمف تسمى ََر

 صاحب المعجزة، والمعجزة المنطق  بمغ  حمير.



 

40 

 

  َبرىما بو محمد  أَبراه بما أجا ورجعا إلى باذاف أمير اليمف و فَر 
،  كما يقوؿ الرجؿ نبيِّ ي ألرى انّ ا  ىذا بكبلـ ممؾ و  وقاؿ باذاف: والل ما

 او لنبي مرسؿ واف لـ يكف صادقً نّ فإ افإف صدؽ وكاف ما قاؿ حقِّ  ، ولننظرفّ 
 فسنرى فيو رأينا.

ا بعد فمـ يمبث باذاف أف قدـ عميو كتاب شيرويو يَبره بقتؿ كسرى، أمّ 
و قتؿ أشرافيـ فتفرؽ الناس، نّ ا لفارس فإ غضبً قتمو إالّ أسرى، ولـ فقد قتمت ك

مؾ وانظر الرجؿ الذي كاف فإذا جاءؾ كتابي ىذا فَذ لي بالطاع  مف قب
 مري فيو.أب إليؾ فيو فبل تزعجو حتى يأتيؾ كسرى يكت

سمـ معو أبناء فارس الذيف كانوا باليمف، أسمـ و أفمما أتاه كتاب شيرويو 
   .فبعث باذاف بإسبلمو إلى رسوؿ الل  

وشػػرط قبػػوؿ الػػدعاء الػػذي يكػػوف فػػي أمػػر عػػاـ ييػػـ األمػػ  أف تػػأمر ىػػذه 
 تنيى عف المنكر.األم  بالمعروؼ و 

وشػػرط قبػػوؿ الػػدعاء الػػذي يكػػوف فػػي أمػػر َػػاص ييػػـ الفػػرد الػػداعي أف 
  ذكػػر الرجػػؿ رسػػوؿ الل     أفّ يأكػػؿ مػػف كسػػب حػػبلؿ فعػػف أبػػي ىريػػرة  

 يػػدعو الل  يػػا رب يػػا رب،  يديػػو إلػػى السػػماء  يطيػػؿ السػػفر أشػػعث أغبػػر يمػػدّ 
 ذلؾ؟ رواه مسمـ.ى يستجاب لنّ أحراـ ومشربو حراـ وغذي بالحراـ فومطعمو 

 يطيػػػػؿ السػػػػفر البعيػػػػد رمػػػػ  رجػػػػبًل    ذكػػػػر أفّ رسػػػػوؿ الل   والمعنػػػػى أفّ 
الشاؽ، متفرؽ شعر الرأس لعدـ االعتناء بنظافتو ودىنو وترجيمو، مغبّر الوجو 
والرياب بسبب ما يصيبو مف وعراء الطريؽ وغباره، أي: ىػو رجػؿ كػادح تػرؾ 

جب  الستجاب  الدعاء ولػـ يمنػد مػف زين  الدنيا فتوافرت عنده كؿ األسباب المو 
:    قػػاؿوروي عػػف ابػػف عبػػاس   ،  أكمػػو الحػػراـأف يسػػتجيب الل دعػػاءه إالّ 

ا َيا َأيَُّيا النَّاُس ُكُموْا ِممَّػ:   تميُت ىذه اآلي  عند رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ
  فقػاؿ: بػف أبػي وقػاص   فقاـ سػعد [ٛٙٔالبقرة: ] )ِفي اأَلْرِض َحبَلاًل َطيّْبا

فقػػاؿ لػو النبػي صػػمى الل ،  يػا رسػوؿ الل ادع الل أف يجعمنػػي مسػتجاب الػدعوة
اب الػدعوة، والػذي نفػس محمػد مطعمؾ تكف مسػتج بْ ، أطِ  يا سعدعميو وسمـ 
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ا، العبد ليقذؼ المقم  الحراـ في جوفػو مػا يتقبػؿ منػو عمػؿ أربعػيف يوًمػ فّ إبيده 
نػػار أولػػى بػػو، رواه الطبرانػػي فػػي مػػا عبػػد نبػػت لحمػػو مػػف سػػحت  وحػػراـ  فاليّ أو 

  الصغير.
اع   الطيبات وأغننا بالقنالذيف ال يأكموف إالّ  الميـ اجعمنا مف الطيبيف
 .ـ هميفالمي، سب حراـ وماؿ حراـ كوالرزؽ الحبلؿ عف الطمد وكؿ 

  الدين المعاممةالموعظة السادسة : 
لو وصحبو ه بلة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمىبسـ الل والحمد لل والص

 ومف وااله.
ا والحقنا بالصالحيف واجعؿ لنا لساف صدؽ في ربنا ىب لنا حكمً 

اآلَريف واجعمنا مف ورر  جن  النعيـ واغفر آلبائنا يا َير الغافريف وال تَزنا 
  مف أتى الل بقمب سميـ.يوـ يبعروف يوـ ال ينفد ماؿ وال بنوف إالّ 

ض فحسب، بؿ أمره كذلؾ أف لـ يأمر اإلسبلـ المسمـ أف يؤدي الفرائ
يحسف معاممتو مد الناس، حتى جعؿ المقياس الذي يقاس بو المسمـ ىو 

ذلؾ عمى حسف  معاممتو ال صومو وال صبلتو، فمف حسنت معاممتو دؿّ 
  فميراجد المرء نفسو.الّ ا  إسبلمو و 

  قاؿ: مف حمؿ عمينا السبلح رسوؿ الل     أفّ فعف أبي ىريرة  
 ا. رواه مسمـ.نا فميس منّ ا ومف غشفميس منّ 

دعو في مبيد أو صناع  فأَفى عنو عيب البيد فمف َاف مسممً  ا َو
 الحديث النبوي مف المم  اإلسبلمي . أو الصنع  فقد َرج بنّص 

عمى طريقتنا وىدينا، فيو  اا سائرً و مف غشنا ال يعد أمرءً نّ أوالمراد: 
 تعبير يراد بو الزجر والتَويؼ.

 ة طعاـ  أي: مرّ عمى صبر    مرّ رسوؿ الل     أفّ   اوعنو أيضً 
فقاؿ: ما ىذا يا  دَؿ يده فييا فنالت أصابعو بمبًل أعمى كوم  طعاـ  ف

صاحب الطعاـ قاؿ أصابتو السماء يا رسوؿ الل  يعني أصابو ماء المطر  
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ا غير مدفوف  حتى يراه مكشوفً  افبل جعمتو فوؽ الطعاـ  ظاىرً أ  قاؿ  
 ناا. رواه مسمـ وابف ماجو والترمذي وعنو: مف غشمنّ  الناس مف غشنا فميس

ا فسألو برجؿ يبيد طعامً    مرّ   رسوؿ الل فّ أا وأبو داود ولفظو فميس منّ 
دَؿ يدؾ فيو فإذا ىو مبموؿ، فقاؿ أَبره فأوحى الل إليو أف أكيؼ تبيد؟ ف
   مف غشنا  يعني: مف غش وقولو  ،  ا مف غش : ليس منّ رسوؿ الل  

   في رواي  الترمذي  مف غش  يعني مف غش أيّ ا قولو  مسمميف أمّ ال
  مف يغش الناس سواء كانوا مسمميف أـ فقد جعؿ رسوؿ الل   ، إنساف كاف

، وىذا ما تقدـ في باب : مف إنسانيات  غير مسمميف َارجا مف مم  اإلسبلـ
 ىذا الديف 

ـ وقد حسنو   بطعارسوؿ الل   : مرّ    قاؿوروي عف ابف عمر  
وىذا عمى ، ىذا عمى حدة  دْ دَؿ يده فيو فإذا طعاـ رديء فقاؿ: بِ أصاحبو، ف

أبو داود  حمد والبزار. والطبراني ورواهأرواه   فمف غشنا فميس منا  حدة 
  بطعاـ وقد   "مر رسوؿ الل  وقولو  ،  بنحوه عف مكحوؿ مرسبًل 

دة الباع  المتجوليف حيث ف ظاىره كما ىي عاو زيَّ نّ أ حسنو صاحبو "معناه
يغري  اا بديعً ونيا بعضيا فوؽ بعض رصِّ يعمدوف إلى جيد الرمار فيرصّ 

المشتري بالشراء فإذا ذىبت لتشتري منو عمد الى الرديء فوزف لؾ منو دوف 
ؿ ىذا أف يضد لؾ مف الجيد رمرة واحدة فكيؼ يكوف ىؤالء مسمميف ومر

،  ىذا عمى حدة وىذا عمى حدة : بد    ، في أسواقنا االغش شائد جدِّ 
في جي  أَرى  يعني: أف يجعؿ الجيد في جي  لبيعو بسعر ويجعؿ الرديء

داع لممشتري. فّ أل ا ليبيعو بسعر هَر  بيد الرديء برمف الجيد غش َو
  إلػى السػوؽ   قػاؿ: َػرج عمينػا رسػوؿ الل  نس بف مالػؾ  أوعف 
قػد أصػابتو  اا رطًبػَرج طعاًمػأه فػدَػؿ يػدأ بالمػاء  فبتبلِّ  م اا مصبرً فرأى طعامً 

عمػى ىػػذا؟   لصػاحبيا مػا حممػػؾ  أي: أصػػابتو مطػر السػماء  فقػػاؿ   المػاء
، و لطعاـ واحد قاؿ: أفبل عزلت الرطػب عمػى حػدة نّ إقاؿ: والذي بعرؾ بالحؽ 
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عنو  فتبايعوف   عف اآلَر مستقبلِّ منيما منعزاًل  واليابس عمى حدة  فيكوف كؿّّ 
ف البيػد والشػراء عمػى شػيء مشػاىد معػروؼ  مػف غشػنا ما تعرفوف  حتػى يكػو 

 فميس منا". رواه الطبراني في األوسط بإسناد جيد.
: مػػػف غشػػػنا فمػػػيس     قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل  وعػػػف ابػػػف مسػػػعود  

ر بإسناد جيػد منا، والمكر والَداع في النار. رواه الطبراني في الكبير والصغي
  الغػػش فػي البيػػد والشػػراء لل  فقػػد جعػؿ رسػػوؿ ا،  وابػف حبػػاف فػي صػػحيحو

ػػػػداعً والمعاممػػػ  مكػػػرً   َوال َيِحيػػػػُؽ اْلَمْكػػػُر السَّػػػػيُّْئ ِإالّ  ا وقػػػد قػػػػاؿ الل تعػػػالى: ا َو
  بأىؿ النار.فمرؿ ىذه الصفات ال تميؽ إالّ  . ِبَأْىِموِ 

ا   برجػؿ يبيػد طعاًمػالنبػي   مػرّ    قػاؿ:وعف قيس بف أبي ىريػرة  
ؿ ىذا مرؿ أعبله؟ فقاؿ: نعػـ يػا رسػوؿ الل، فقػاؿ فقاؿ: يا صاحب الطعاـ أسف

 : مػػػف غػػػش المسػػػمميف فمػػػيس مػػػنيـ. رواه الطبرانػػػي فػػػي الكبيػػػر رسػػػوؿ الل  
 اتو رقات.و ور 

   مػرّ بػا ىريػرة  أ فّ أبف سميـ  وىو مف كبػار التػابعيف  وعف صفواف 
و قػد فػإذا إنسػاف يحمػؿ لبنػا يبيعػو فنظػر إليػو أبػو ىريػرة فػإذا ىػ  ٔ بناحي  الحرة

َمطػو بالمػػاء  ويعػرؼ المػػبف المَمػوط بالمػػاء بتغيػػر لونػو الػػى السػواد  فقػػاؿ لػػو 
لمػػػاء مػػػف المػػػبف. رواه ص اأبػػػو ىريػػػرة: كيػػػؼ بػػػؾ إذا قيػػػؿ لػػػؾ يػػػوـ القيامػػػ  َمّْػػػ

 س بو.أا بإسناد ال بصبياني موقوفً البييقي واأل
يقوؿ محقؽ الترغيػب محمػد َميػؿ ىػراس  ولكنػو  فػي حكػـ المرفػوع فػبل 

  .كوف أبو ىريرة قد سمد ذلؾ مف رسوؿ الل  بد أف ي
: يعنػػػي اعػػػزؿ المػػػبف عػػػف المػػػاء حتػػػى  وقولػػػو  َمػػػص المػػػاء مػػػف المػػػبف 

ا كما كاف قبؿ أف يَمطو. وىذا يفيد التعجيز فظاىر ىذا الحديث يرجد صريحً 
 إذا استطاع يـو القيامػ  أف ىذا الغشاش ال يدَؿ الجن  إالّ  الموقوؼ يعني أفّ 

                                           
ى بظيياهز وهييا ارذ تاج ارييارت َسييزت عييبل خاييع قةهيين انًديُييث وهُييا  اييزت   ييز( 1)

 انًديُث.
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المػاء ولػيس باسػتطاعتو أف يفعػؿ والمػراد بػذلؾ الزجػر العنيػؼ  يعزؿ المبف عػف
 عف الغش عافانا الل منو ومف كؿ ذنب يوصؿ إلى النار.

يعني بذلؾ األمػـ  ا تاجرً    أّف رجبًل   عف النبي  وعف أبي ىريرة  
السػابق  وكػاف الَمػر وقتئػػذ غيػر محػـر  كػػاف يبيػد الَمػر فػػي سػفين  لػو ومعػػو 

ليـ الل القرد  أر  يشوب  ويَمط  الَمر بالماء  فاف  التاجقرد في السفين  وك
َذ الكيس  كيس النقود التي يبيد بيا  فصعد الذروة  أي: صعد القرد أعمى أف

ا فيمقيػػو فػػي  معػػو كػػيس النقػػود  وفػػتم الكػػيس فجعػػؿ يأَػػذ دينػػارً السػػفين  حػػامبًل 
ا  هَػر فيمقيػو  رً ا لمَمر التي باعيػا ويأَػذ  دينػاالسفين   في سفين  التاجر رمنً 

َمر  حتى  فرغ ما في الكيس في البحر  وىو ما يقابؿ الماء الذي َمط بو ال
 د نصؼ أموالو فرماىا في البحر جزاء غشو .يَّ جعمو نصفيف  أي ضَ  فقد 

ال َو المسمـ أ: المسمـ    قاؿ  عف النبي  وعف عقب  بف عامر  
و حمػد وابػف ماجػأ يبينػو. رواه إالّ  ا فيػو عيػبلمسمـ إذا بػاع مػف أَيػو بيًعػ يحؿّ 

 و يحـر عميو إَفاء ذلؾ العيب.نّ أيعني  والطبراني في الكبير والحاكـ.
الػػديف النصػػيح ،    قػػاؿ: إفّ رسػػوؿ الل     أفّ وعػػف تمػػيـ الػػدارمي  

ميف وعػػامتيـ. رواه مسػػمـ ئمػػ  المسػػما رسػػوؿ الل؟ قػػاؿ لل ولكتابػػو وألقمنػػا لمػػف يػػ
 الديف النصيح  إفّ  لنصيح  ، وأبو داود وعنده قاؿ: إفّ ما الديف اإنّ  ، والنسائي

و قػػاؿ ّنػػأ ورواه الطبرانػػي فػػي األوسػػط مػػف حػػديث روبػػاف إالّ ،  الػػديف النصػػيح 
ئمػ  الل؟ قاؿ: لل عز وجؿ ولدينػو وألس الديف النصيح  فقالوا لمف يا رسوؿ أر 

 المسمميف وعامتيـ.
ـ مػا مـ ألَيػو المسػممف معاني النصيح  لعامػ  المسػمميف أف يبػيف المسػ

ف يكػره لػو مػا يكػره أف يحب لو ما يحػب لنفسػو و أينفعو وينبيو عمى ما يضره و 
  عػف نػس  أفعػف  لنفسو ومف ذلؾ أف ال يغشو في المعامم  والبيد والشراء.

. رواه    قػػػاؿ: ال يػػػؤمف أحػػػدكـ حتػػػى يحػػػب ألَيػػػو مػػػا يحػػػب لنفسػػػوالنبػػػي  
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ف في صحيحو ولفظػو: ال يبمػغ العبػد ورواه ابف حيا،  البَاري ومسمـ وغيرىما
 حقيق  اإليماف حتى يحب لمناس ما يحب لنفسو.

ى اإلسػػػبلـ أتباعػػو عمػػى مبػػػدأ أف يحػػب المسػػمـ ألَيػػػو مػػا يحبػػػو وقػػد ربَّػػ
لنفسو وفي ىذا الباب أمرمػ  كريػرة، نػذكر منيػا مرمػيف لنبػيف مػف َبلليمػا كيػؼ 

ال ، جموىػا عمػبًل ر يف وتالرعيؿ األوؿ مف المسػمميف تشػربوا بمبػادئ ىػذا الػد أفّ 
  فحسب.قواًل 

نو كاف عنػد يػونس بػف عبيػد حمػؿ مَتمفػ  األرمػاف  يعنػي أقمشػ  أيروى 
ربعمئػ  درىػـ ورمػف نوعيػا اآلَػر مئتػا أع  مَتمف  األسعار رمف نوع منيا متنو 

مػؼ ابػف  درىـ  فمرّ  إلى الصبلة  ترؾ الدكاف وذىػب إلػى المسػجد ليصػمي  َو
  باربعمئػ  درىػـ فعػرض عميػو مػف ابػي وطمػب حمّػأَيو فػي الػدكاف فجػاء األعر 

الحمؿ المئتيف فاستحسنيا  األعرابي  ورضييا واشتراىا فمضى بيا وىػي عمػى 
يديػػػػو فاسػػػػتقبمو  صػػػػاحب الػػػػدكاف  يػػػػونس فعػػػػرؼ حمتػػػػو فقػػػػاؿ لؤلعرابػػػػي بكػػػػـ 
اشػػتريتيا؟ فقػػاؿ باربمئػػ  درىػػـ، فقػػاؿ: ال تسػػاوي أكرػػر مػػف مئتػػيف فػػارجد حتػػى 

ابػػي  ىػػذه تسػػاوي فػػي بمػػدنا َمسػػمئ  درىػػـ وأنػػا ارتضػػيتيا، نردىػػا، فقػػاؿ  األعر 
النصم في الديف َير مف الدنيا بما فييػا، رػـ رده إلػى  فقاؿ يونس: أتعرؼ أفّ 

اصـ ابف أَيو في ذلؾ  تشػاجر معػو  وقػاؿ  الدكاف، ورد عميو مئتي درىـ، َو
. لػػو: أمػػا اسػػتحيت؟ امػػا اتقيػػت الل؟ تػػربم مرػػؿ الػػرمف وتتػػرؾ النصػػم لممسػػمميف

 رضػػيت لػػو بمػػا ترضػػاه فقػػاؿ: والل مػػا أَػػذىا إال وىػػو راض بيػػا. فقػػاؿ: فيػػبّل 
 لنفسؾ.

ا لػو   أرسػؿ غبلًمػحػد أصػحاب الرسػوؿ  أجرير البجمػي  وقد روي أفّ 
ا فػذىب الغػبلـ إلػى بػػائد الفػرس وسػألو وقػاؿ لػو بكػـ تبيػد ىػػذه ليشػتري لػو فرًسػ

اؿ لػػو: ىيػػا معػػي إلػػى الفػػرس؟ فقػػاؿ لػػو بػػائد الفػػرس أبيعػػو بكػػذا مػػف المػػاؿ، فقػػ
َذ الغبلـ الفرس وذىب بو الى أا  فسيدي لينتقدؾ الرمف  أي ليعطيو رمنو نقدً 
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جريػػر البجمػػي فسػػألو: بكػػـ اشػػتريتيا يػػا غػػبلـ؟ فقػػاؿ لػػو الغػػبلـ باربعمئػػ  درىػػـ 
فتوجو البجمي إلى بائد الفرس وقػاؿ لػو أتبيعػو بَمسػمئ  درىػـ؟ أتبيعػو بسػتمئ  

سػاكت: وقػاؿ لػو اتبيعػو بسػبعمئ  درىػـ؟ أتبيعػو  درىـ والرجؿ  صاحب الفرس 
ا يزيػػد الػػرمف  بػػؿ برمانمئػػ  فقػػاؿ لػػو الرجػػؿ  صػػاحب الفػػرس  مػػا رأيػػت مشػػتريً 

رمػف  صػاحبيا بأقػؿّ ا أف يشػتري الحاجػ  مػف المشػتري يحػاوؿ جاىػدً  المعتاد أفّ 
ػػػص رمػػػف ممكػػػف    عمػػػى فقػػػاؿ لػػػو البجمػػػي لقػػػد عاىػػػدت رسػػػوؿ الل  ،  وأَر
مػف ذلػؾ فقػد  قؿّ أب س تساوي رمانمائ  درىـ فإذا أَذتياالفر النصم لكؿ مسمـ و 

 .  َنت عيد رسوؿ الل  
ي ف يػػولّْ أ  غػػداة يػػـو راد عمػػر أفقػػد ،  فالمسػػمـ يقػػاس بحسػػف معاممتػػو

حػػػدىـ أف كػػػاف إصػػػحابو أمػػػور المسػػػمميف فسػػػأؿ أا مػػػف مػػػرً أا ا اميًنػػػ مسػػػممً رجػػػبًل 
و ميػػر المػػؤمنيف إّنػػأ و يػػامػػيف فقػػاؿ رجػػؿ أنػػا أعرفػػيعػػرؼ ىػػذا الرجػػؿ المسػػمـ األ

ىػػؿ ناسػػبتو فػػي :    فقػػاؿ عمػػراـ النيػػار اـ الميػػؿ والصػػوَّ فػػبلف بػػف فػػبلف القػػوَّ 
قػػاؿ : ىػػؿ أنػػت جػػاره بيػػَت  زواج ؟ قػػاؿ ال، قػػاؿ: ىػػؿ سػػافرت معػػو؟ قػػاؿ ال، 

ؾ ّنػػإال، فقػػاؿ:  : قػػاؿ ؟ قػػاؿ: ىػػؿ عاممتػػو بالػػدرىـ والػػديناربيػػَت ؟ قػػاؿ : ال ، 
 .سبلمو بالمعامم إعرؼ جوىر المسمـ يُ  فّ أذلؾ  ا ذف ال تعرفوإ

واإلسػػبلـ لػػـ يػػأمر المسػػمـ بػػأف يحسػػف معاممتػػو مػػد النػػاس فحسػػب ، بػػؿ 
أمره كذلؾ بأف يتمنى ليـ الَير كما يتمناه لنفسو ، فمػا أنبػؿ قػوؿ نبينػا الكػريـ 

    ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألَيو ما يحػب لنفسػو ، كمػا حرػو عمػى أف :
فقػد ريف إلػى عمػؿ وسػموؾ ، فيَػدميـ بمػا يقػدر عميػو ، يترجـ ىذا الحب لآلَػ

غصػػػف شػػػوؾ عمػػػى وجػػػد : بينمػػػا رجػػػؿ يمشػػػي بطريػػػؽ ،    قػػػاؿ رسػػػوؿ الل 
ره ، فشكر الُل لو ، فغفر لو . ََّ  رواه البَاري الطريؽ ، فأ
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ألنَّو نحَّى غصف شوؾ عػف  ذا العبد شكر الل لو ، ومغفرتو افقد ناؿ ى
 طريؽ الناس 

مرنا وأصمم لنا دنيانا التي فييػا أا ديننا الذي ىو عصم  يـ أصمم لنالم
معاشػػنا وأصػػمم لنػػا هَرتنػػا التػػي فييػػا معادنػػا واجعػػؿ الحيػػاة زيػػادة لنػػا فػػي كػػؿ 

 َير واجعؿ الموت راح  لنا مف كؿ شر. الميـ هميف.
  اخوانً كونوا عباد اي إو الموعظة السابعة : 

لػػػو وصػػػحبو ومػػػػف همػػػى بلة والسػػػبلـ عمػػػى رسػػػػوؿ الل وعبسػػػـ الل والصػػػ
 وااله.

 تمـ لنا نورنا واغفر لنا إنؾ عمى كؿ شيء قدير .أ ربنا 
طعوا  بمعنػػػػى: ال   "ال تتقػػػػا  قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل  نػػػػس  أعػػػػف 

ا  وال   وال تػػػػػدابروا  بمعنػػػػى ال يعػػػػػادي بعضػػػػػكـ بعًضػػػػػاييجػػػػر بعضػػػػػكـ بعًضػػػػػ
ييجػػر أَػػاه  أف ا وال يحػػؿ لمسػػمـتباغضػػوا وال تحاسػػدوا وكونػػوا عبػػاد الل إَواًنػػ

فػوؽ رػػبلث" رواه مالػػؾ والبَػػاري وأبػو داود والترمػػذي والنسػػائي ومسػػمـ أَصػػر 
لمسػػػػمـ أف  ال يحػػػػؿّ  :    قػػػػاؿرسػػػػوؿ الل     أفّ وعػػػػف أبػػػػي أيػػػػوب   منػػػػو.

يرىمػػا الػػذي يبػػدأ  ييجػػر أَػػاه فػػوؽ رػػبلث ليػػاؿ، يمتقيػػاف فيعػػرض ىػػذا وىػػذا َو
وعػػف أبػػي ىريػػرة ،  وأبػػو داودبالسػػبلـ . رواه مالػػؾ والبَػػاري ومسػػمـ والترمػػذي 

   قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل     : ّلمسػػمـ أف ييجػػر أَػػاه فػػوؽ رػػبلث،  ال يحػػؿ
وفي رواي  ألبي ،  . رواه أبو داودفمف ىجر أَاه فوؽ ربلث فمات دَؿ النار

ات: ال يحػػؿ لمسػػمـ  أف لمػػؤمف  وأكرػػر الروايػػ : ال يحػػؿّ   داود قػػاؿ النبػػي  
 ف ردّ إرت بػو رػبلث فميمقػو فميسػمـ عميػو فػف مػإ  فا فوؽ ربلث  لياؿييجر مؤمنً 

ػػرج ا  السػػبلـ فقػػد اشػػتركا فػػي األجػػر، و  عميػػو ف لػػـ يػػرد عميػػو فقػػد بػػاء بػػاإلرـ َو
 أي: َرج الذي سمـ مف اإلرـ. . ـ مف اليجرةمّْ المس

ف ماتػػػا عمػػػى إ  قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل ... فػػػوعػػػف ىشػػػاـ بػػػف عػػػامر  
اني  لػػػـ يػػػدَبل الجنػػػػ  اطد لمرػػػػصػػػرميما  أي: إف ماتػػػا واحػػػػدىما ميػػػاجر ومقػػػ
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حمػػد ورواتػػو محػػتج بيػػـ فػػي الصػػحيم وأبػػو يعمػػى والطبرانػػي أا. رواه جميعػػًا أبػػدً 
.  يػدَبل الجنػ  ولػـ يجتمعػا فػي الجنػ و قاؿ: لػـ نّ أ وابف حباف في صحيحو إالّ 

 ... فإف اصطرما و قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  نّ أ ورواه أبو بكر بف أبي شيب  إالّ 
بلث  لياؿ  لـ يجتمعا في الجن  وأييما بػدأ صػاحبو  بالسػبلـ  وتقاطعا  فوؽ ر

ـ فمػػـ يػػرد عميػػو، ولػػـ يقبػػؿ سػػبلمو رد ف ىػػو سػػمّ ا  أو بالحػػديث  كفػػرت ذنوبػػو، و 
  عميػػػوالػػػذي مػػػا قبػػػؿ حػػػديث أَيػػػو وسػػػبلمو ردعميػػػو الممػػػؾ، ورد عمػػػى ذلػػػؾ  

 الشيطاف.
ف ماتػػا وىمػػا ا   : .... و   قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  وعػػف ابػػف عبػػاس  

اكـ والمفظ لو وقاؿ صحيم ياجراف ال يجتمعاف في الجن . رواه الطبراني والحم
  قاؿ: مف ىجػر أَػاه رسوؿ الل     إفَّ وعف فضال  بف عبيد  .  اإلسناد

برانػػػي ورواتػػػو  أف يتداركػػػو الل برحمتػػو. رواه الطفػػوؽ رػػػبلث فيػػػو فػػي النػػػار إالّ 
وعػػف أبػػي حػػراش  و عنػػو. أف يعفػػو مسػػتحؽ النػػار إالّ ّنػػأرواة الصػػحيم يعنػػي: 

  يقػوؿ مػف ىجػر أَػاه و سػمد النبػي  ّنػأ  سممي  بي حدرد األأحدرد بف 
 سن  فيو كسفؾ دمو. رواه أبو داود والبييقي.

الشػػيطاف قػػد يػػئس  فّ   يقػػوؿ: إ  قػػاؿ سػػمعت النبػػي  وعػػف جػػابر  
 أف يعبػػده المصػػموف فػػي جزيػػرة العػػرب ولكػػف فػػي التحػػريش بيػػنيـ. رواه مسػػمـ.

  تعرض األعماؿ في كؿ ارنػيف   قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  ي ىريرة  وعف أب
مػػيس  تعرضػػيا المبلئكػػ  عمػػى الل سػػبحانو  فيغفػػر الل عػػز وجػػؿ فػػي ذلػػؾ  َو

 امػػرؤ كانػػت بينػػو وبػػيف أَيػػو شػػحناء إالّ  ايػػوـ لكػػؿ امػػرئ ال يشػػرؾ بػػالل شػػيئً ال
ظ لػػو فيقػػوؿ جػػؿ شػػأنو اتركػػوا ىػػذيف حتػػى يصػػطمحا.. رواه مالػػؾ ومسػػمـ والمفػػ

 بنحوه. ووالترمذي وابف ماج وأبو داود
  قػػػػاؿ: تفػػػػتم أبػػػػواب الجنػػػػ  يػػػػـو رسػػػػوؿ الل   روايػػػػ  لمسػػػػمـ أفّ  وفػػػػي

 رجؿ ا إالّ ئً االرنيف والَميس، فيغفر  الل  عز وجؿ لكؿ عبد ال يشرؾ بالل شي
يصػػطمحا، انظػػروا ىػػذيف  فيقػػاؿ: انظػػروا ىػػذيف حتػػى بينػػو وبػػيف أَيػػو شػػحناء

أبػػػو داود إذا كانػػػػت اليجػػػرة  والتقػػػاطد  لل فمػػػيس ىػػػػذا قػػػاؿ ،  حتػػػى يصػػػطمحا
النبي  فّ إوع وال يترتب عميو ذلؾ الوعيد  فبشيء  أي: ال يعد مف اليجر الممن

  ًا لو إلى أف مات.ا، وابف عمر ىجر ابنً   ىجر بعض نسائو أربعيف يوم 
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  قاؿ: ربلر  ال ترفػد صػبلتيـ   عف رسوؿ الل  وعف ابف عباس  
ا وىـ لػو كػارىوف، وامػرأة باتػت وزوجيػا عمييػا ا، رجؿ أـ قومً ـ شبرً فوؽ رؤوسي

والمفػظ لػو  ويػاجراف ومتقاطعػاف . رواه ابػف ماجػسػاَط وأَػواف متصػارماف  مت
و قػاؿ: ربلرػ  ال يقبػؿ الل ليػـ صػبلة فػذكر ّنػأ ورواه ابف حباف في صػحيحو إالّ 

 نحوه.
وقػػد مػػف وقػػد حػػث اإلسػػبلـ عمػػى إصػػبلح ذات البػػيف، أي: إصػػبلح مػػا 

صػػػوم  بػػي   قػػػاؿ: قػػاؿ رسػػػوؿ الل عػػف أبػػػي الػػدرداء  ، ف ف الػػػرجميففسػػاد َو
  :   أال أَبػػركـ بأفضػػؿ مػػف درجػػ  الصػػياـ والصػػبلة والصػػدق   عمػػى سػػبيؿ

التطػػػػوع ؟ قػػػػالوا: بمػػػػى قػػػػاؿ: إصػػػػبلح ذات البػػػػيف، فػػػػاف فسػػػػاد ذات البػػػػيف ىػػػػي 
ؿ الترمػػػذي: . رواه أبػػو داود والترمػػػذي وابػػف حبػػػاف فػػي صػػػحيحو، وقػػا الحالقػػ 

وقولػػو  ىػػي الحالقػػ  : أي أف فسػػاد ذات البػػيف ىػػي الَصػػم   . حػػديث صػػحيم
التي مف شأنيا أف تحمؽ الديف، أي، تيمكػو وتستأصػمو كمػا يستأصػؿ الموسػى 

 الشعر.
  قػػاؿ: لػػـ يكػػذب النبػػي     أفّ وعػػف أـ كمرػػوـ بػػف عقبػػ  بػػف معػػيط  

ف وقػػد منػػو الكػذب بالفعػػؿ  ى بػػيف ارنػػيف مػػف نّمػ  أي: لػيس عميػػو إرػػـ الكػذب وا 
ى أو نّمػػ اَيػػرً  وفػػي روايػػ : لػػيس بالكػػاذب مػػف أصػػمم بػػيف النػػاس فقػػاؿ ليصػػمم.

منػػػػو اإلسػػػػبلـ أجػػػػاز الكػػػػذب إذا كانػػػػت الغايػػػػ   أي: أفّ  ا. رواه أبػػػػو داود.َيػػػػرً 
فبلنػا يحبػؾ ويرنػي  فّ إ إصبلح الػرجميف المتَاصػميف، بػأف يقػوؿ لكػؿ منيمػا :

 أف يصمم بينيما. جؿأا، يقوؿ ذلؾ كذبا  مف عميؾ َيرً 
: أال أدلػػؾ عمػػى    قػػاؿ ألبػػي أيػػوبالنبػػي     أفّ نػػس  أوروى عػػف 

بػػيف النػػاس إذا تفاسػػدوا  ؿْ جػػر عظػػيـ ؟ قػػاؿ: بمػػى، قػػاؿ: ِصػػأجػػارة  أي: عمػػى ت
 ب بينيـ إذا تباعدوا. رواه الطبراني.وقرّْ 

  مػػػػف اعتػػػػذر إلػػػػى أَيػػػػو   قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل  وعػػػػف جػػػػوداف  
ا عفوه  فمـ يقبؿ منو  عػذره ا إليو عما صدر منو طالبً ه معتذرً المسمـ  يعني أتا
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والمكػػػػس: ىػػػػو  ورفػػػػض التجػػػػاوز عنػػػػو  كػػػػاف عميػػػػو مػػػػا عمػػػػى صػػػػاحب مكػػػػس.
وفػػي الحػػديث: ال يػػدَؿ الجنػػ   الضػػريب  التػػي يأَػػذىا المػػاكس، وىػػو العشػػار.

 صاحب مكس.
وىػػػػذا  ذنػػػب مػػػػف لػػػػـ يقبػػػؿ عػػػػذر أَيػػػػو ذنػػػب كبيػػػػر. فالحػػػديث يعنػػػػي أفّ 

و قػاؿ: ّنػإ بإسػناديف جيػديف إالّ  وه أبػو داود فػي المراسػيؿ وابػف ماجػالحديث روا
 مػػف اعتػػذر إلػػى أَيػػو فمػػـ يقبػػؿ عػػذره كػػاف عميػػو مرػػؿ َطيئػػ  صػػاحب مكػػس.

إليػو  أي: اعتػذر إليػو  فمػـ يقبػؿ : مػف تنصػؿ   وفي رواي  قػاؿ رسػوؿ الل  
 اعتذاره لـ يرد عمى الحوض.
  لعػدـ قبػوؿ وؿ الل  الف يشػرب مػف حػوض رسػ يعني: لـ يكػف أىػبًل 

 معذرة أَيو.
 ( متاع الغرورالحياة الدنيا إالّ  وما)الموعظة الثامنة : 

 الل وعمى الو وصحبو ومف وااله. بسـ الل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ
 َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفّْْر َعنَّا َسيَّْئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَد األْبَراِر  ََّنا َوهِتَنا َرب

ِمُؼ اْلِميَعادَ  َْ ِزَنا َيْوـَ اْلِقَياَمِ  ِإنََّؾ اَل ُت َْ  .َما َوَعدتََّنا َعَمى ُرُسِمَؾ َواَل ُت
  أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف لو إالّ إ ال 

 الل غفور رحيـ. استغفر الل إفّ 
ا يجمد اإلسبلـ في تشريعاتو وتوجيياتػو، وفػي فرائضػو وسػننو بػيف الػدني

واآلَػػػرة، فيػػػو كمػػػا يػػػدعو المسػػػمـ إلػػػى تزكيػػػ  نفسػػػو وروحػػػو يػػػدعوه إلػػػى تقويػػػ  
جسػػػػمو والمحافظػػػػ  عمػػػػى صػػػػحتو، وكمػػػػا يػػػػدعوه إلػػػػى الزىػػػػد يػػػػدعوه إلػػػػى عػػػػدـ 

]الحديػػػد:  َوَرْىَباِنيَّػػػً  اْبتَػػػَدُعوَىا َمػػػا َكَتْبَناَىػػػا َعمَػػػْيِيـْ الرىبانيػػػ  قػػػاؿ الل تعػػػالى: 
ٕٚ.] 

عوه إلػػػى أكػػػؿ واإلسػػػراؼ فػػػي األكػػػؿ يػػػدوكمػػػا يػػػدعوه إلػػػى عػػػدـ التبػػػذير 
 لى عدـ تحريميا عمى نفسو.ا  الطيبات مف الحبلؿ و 
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ـْ ياقاؿ الل تعالى:  ُمػوْا َطيَّْبػاِت َمػا َأَحػؿَّ المّػُو َلُكػ َأيُّيَػا الَّػِذيَف هَمُنػوْا اَل ُتَحرّْ
جعػػؿ الل تحػػريـ مػػا [ فقػػد ٚٛئػػدة: ] الما َواَل َتْعتَػُدوْا ِإفَّ المّػػَو اَل ُيِحػػبُّ اْلُمْعتَػػِديفَ 

 مف الطيبات اعتداء. حؿّ أ
ػػَرَج ِلِعَبػػاِدِه َواْلطَّيَّْبػػاِت ِمػػَف وقػػاؿ تعػػالى:  َْ ـَ ِزيَنػػَ  المّػػِو الَّتِػػَي َأ ُقػػْؿ َمػػْف َحػػرَّ

ػُؿ  اِلَصػً  َيػْوـَ اْلِقَياَمػِ  َكػَذِلَؾ ُنَفصّْ ََ ْزِؽ ُقػْؿ ِىػي ِلمَّػِذيَف هَمُنػوْا ِفػي اْلَحَيػاِة الػدُّْنَيا  الرّْ
 [.ٕٖ]األعراؼ:  َياِت ِلَقْوـٍ َيْعَمُموفَ اآل

َرَة َوال َتنَس َنِصيَبَؾ ِمػَف وقاؿ الل تعالى  َِ َواْبَتِغ ِفيَما هَتاَؾ المَُّو الدَّاَر األ
 [.ٙٚ]القصص:  الدُّْنَيا

 ا مػا يتػرؾ العمػؿ لمػدار الباقيػ  ويجعػؿ الػدار الفانيػ  أف اإلنساف غالًبػإالّ 
مػػو لػػدنياه دوف هَرتػػو لػػذلؾ تضػػمف الكتػػاب والسػػن  كبػػر ىمػػو فيجعػػؿ العمػػؿ كأ

توجيػػو المسػػمـ فػػي ىػػذه القضػػي  وتػػذكيره بحقػػارة الػػدنيا وقصػػر عمػػر أىميػػا فييػػا 
وىذه حقيق  نسػييا اإلنسػاف أو تناسػاىا وسيشػعر بيػا ويػدركيا ولكػف بعػد فػوات 

ـْ ِفػي األْرِض َعػَدَد ِسػِنيفَ  األواف. قاؿ الل تعػالى:  ـْ َلِبرْػُت قَػاُلوا َلِبْرَنػا   قَػاَؿ َكػ
ـْ  َيْوًمػػا َأْو َبْعػػػَض َيػػػْوـٍ َفاْسػػػَأْؿ اْلَعػػػادّْيَف  ـْ ُكنػػػُت ـْ ِإال َقِمػػػيبًل لَّػػػْو َأنَُّكػػػ قَػػػاَؿ ِإف لَِّبرْػػػُت

 [.ٗٔٔ-ٕٔٔ]المؤمنوف:   َتْعَمُموفَ 
يسػػأؿ الممػػؾ َػػازف النػػار أىػػؿ النػػار يػػـو القيامػػ  كػػـ لبرػػتـ  وبقيػػتـ  فػػي 

ا مػف يػوـ، فاسػأؿ العػاديف، ا أو جػزءً ا واحػدً بقوا فييا يومً يـ دنياكـ؟ يجيبونو بأنّ 
ا مشػػغولوف بالعػػذاب فػػبل ّنػػا نحػػف فإأّمػػ، مػػف الػػذيف يعرفػػوف العػػد  فاسػػأؿ غيرنػػا

  لنحسب عدد أيامنا في الدنيا.لنا ما نقاسيو مجااًل  عْ دَ يَ 
روف بعمػرىـ ذكّ بؿ أىؿ النار في مشيد مف مشػاىد يػوـ القيامػ  عنػدما ُيػ

يـ مػػا لبرػػوا فػػي الحيػػاة الػػدنيا غيػػر سػػاع  قػػاؿ تعػػالى: يقسػػموف بػػأنّ  أو يتذكرونػػو
 َـُ اْلُمْجِرُموَف َما َلِبُروا َغْيَر َسػاَعٍ  َكػَذِلَؾ َكػاُنوا ُيْؤَفُكػوف  َوَيْوـَ َتُقوـُ السَّاَعُ  ُيْقِس

 :  ساع  فػي أوؿ الميػؿ أو سػاع  يـ ما بقوا في الدنيا إالّ يقسموف أنّ  [٘٘]الرـو
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ـْ َيْمَبُروا ِإال َعِشيًَّ  َأْو ُضَحاَىايار قاؿ تعالى: في أوؿ الن ـْ َيْوـَ َيَرْوَنَيا َل  َكَأنَُّي
 [.ٙٗعات: ]الناز 

السػػحاب والحيػػاة الحقيقيػػ   مػػرّ  ، طيػػؼ يمػػرّ  فالحيػػاة الػػدنيا سػػراب َػػادع
َوقَػاَؿ الَّػِذي هَمػَف َيػا ىي الحيػاة التػي يحياىػا المؤمنػوف فػي الجنػ  قػاؿ تعػالى: 

َشػػاِد  قَػػْوـِ  ـْ َسػػِبيَؿ الرَّ فَّ  اتَِّبُعػػوِف َأْىػػِدُك َيػػا قَػػْوـِ ِإنََّمػػا َىػػِذِه اْلَحَيػػاُة الػػدُّْنَيا َمتَػػاٌع َواِ 
َوَمػػا َىػػِذِه وقػػاؿ تعػػالى:  [ٜٖ-ٖٛ]مػػؤمف  غػػافر :  اآلَػػرَة ىػػي داُر القػػراِر 

ػَرَة لَ اْلَحَيػاُة الػػدُّْنَيا ِإالّ  َِ فَّ الػػدَّاَر األ  ِيػػَي اْلَحَيػػَواُف لَػػْو َكػػاُنوا َيْعَمُمػػوفَ  َلْيػػٌو َوَلِعػػٌب َواِ 
[  ليػػػػي الحيػػػػواف  بفػػػػتم الحػػػػاء واليػػػػاء والمعنػػػػى: ليػػػػي الحيػػػػاة ٗٙ]العنكبػػػػوت: 

 الحقيقي  الَالدة التي ال موت وال فناء بعدىا.
موسػػػى عميػػػو السػػػبلـ  فّ أ    عػػػف النبػػػي  عػػػف المغيػػػرة بػػػف شػػػعب   

فقاؿ: رجؿ يجيء، بعدما دَؿ    أىؿ الجن  منزل ؟قؿّ أؿ ربو ما أدنى  وما سأ
أىػػؿ الجنػػ ، فيقػػاؿ لػػو ادَػػؿ الجنػػ  فيقػػوؿ رب كيػػؼ وقػػد نػػزؿ النػػاس منػػازليـ 
واَػػذوا أَػػذاتيـ، فيقػػاؿ لػػو: أترضػػى أف يكػػوف لػػؾ مرػػؿ ممػػؾ مػػف ممػػوؾ الػػدنيا؟ 
فيقوؿ: رضيت رب، فيقاؿ لو: لؾ ذلؾ ومرمو ومرمو ومرمػو فقػاؿ فػي الَامسػ ، 

عبلىـ منزلػػػ ؟ قػػػاؿ: أولئػػػؾ أبلـ  رب فػػػسػػػى عميػػػو السػػػرضػػػيت رب.  قػػػاؿ  مو 
تمػت عمييػ ا  أي: طبعػت عمييػا حتػى ال الذيف أردت غرست كرامتيـ بيػدي َو

حد قبميـ  فمـ تر عيف ولـ تسمد أذف ولـ يَطر عمى قمب بشر. رواه أيمسيا 
 مسمـ.

  فػػي الحػػديث القدسػػي   قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  وعػػف أبػػي ىريػػرة  
ادي الصالحيف ما ال عيف رأت وال أذف سمعت وال يقوؿ الل تعالى "أعددت لعب

موضػػد سػػػوط  أي: َطػػر عمػػى قمػػب بشػػر" اقػػػرؤوا إف شػػئتـ  وظػػؿ ممػػدود  و 
َير مف الدنيا وما فييا، واقرؤوا إف شػئتـ   رض الجن أمقدار طوؿ عصا مف 

 َػػَؿ اْلَجنَّػػَ  َفقَػػْد فَػػاز َِ ئي وابػػف رواه الترمػػذي والنسػػا َفَمػػف ُزْحػػِزَح َعػػِف النَّػػاِر َوُأْد
 وروى البَاري ومسمـ بعضو. وماج
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قيػػػػد سػػػػوط   : الحػػػػديث الػػػػذي رواه البَػػػػاري. قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل  فػػػػي و 
رض أ أي: طػػػوؿ ذراع مػػػف   أحػػػدكـ فػػػي الجنػػػ  َيػػػر مػػػف الػػػدنيا ومرميػػػا معيػػػا

 الجن  َير مف الدنيا مرتيف .
 : موضػػد قػػدـ فػػي وروى ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو. قػػاؿ رسػػوؿ الل  

 لدنيا وما قييا.الجن  َير مف ا
 : لموضػد سػوط فػي الجنػ  َيػر ممػا بػيف وفي رواي  لمطبرانػي قػاؿ  

 السماء واألرض.
َوَفِرُحػوْا ِباْلَحَيػاِة لذلؾ وصؼ الل الدنيا وطبلبيا بقولو عػز وجػؿ وعػبل: 

ػػَرِة ِإالّ الػػدُّْنَيا َوَمػػا اْلَحَيػػاُة الػػدُّنْ  َِ  : ومعنػػى  متػػاع [.ٕٙ]الرعػػد:  َمتَػػاعٌ  َيا ِفػػي اآل
شػػػيء قميػػػؿ، وىػػػو مشػػػتؽ مػػػف: متػػػد النيػػػار: إذا ارتفػػػد عنػػػد الػػػزواؿ وصػػػارت 

، فيػػػذا  قمػػػيبًل ا التػػػي ال تسػػػتقر فيػػػو إالّ الشػػػمس فػػػي منتصػػػؼ كبػػػد السػػػماء تماًمػػػ
الػػػدنيا بػػػو لقصػػػر الوقػػػت لشػػػدة قصػػػره تكػػػوف بدايتػػػو نيايتػػػو، والل سػػػبحانو شػػػبو 

َفَمػا َمتَػاُع  تعػالى ذا ما قيست بنعيـ اآلَػرة، وكمػا قػاؿ اللإ ، عمرىا وتفاىتيا
َرِة ِإالَّ َقِميؿ َِ ػَرُة  [.ٖٛ]التوب :  اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآل َِ ُقْؿ َمَتاُع الػدَّْنَيا َقِميػٌؿ َواآل
ْيٌر لَّْمِف اتََّقى َواَل ُتْظَمُموَف َفِتيبلً  ََ  :النساء[ٚٚ.] 

ْيػٌر َوأَ : قاؿ القرطبي في تفسير قولو تعػالى ََ ػَرُة  َِ وقػاؿ مالػؾ  ْبقَػىَواأل
يبقػػػى لكػػػاف   ٔ بػػف دينػػػار لػػػو كانػػػت الػػدنيا مػػػف ذىػػػب يفنػػػى واآلَػػرة مػػػف َػػػزؼ

الواجػػب أف يػػؤرر  ويفضػػؿ  َػػزؼ يبقػػى عمػػى ذىػػب يفنػػى فكيػػؼ واآلَػػرة مػػف 
 ذىب يبقى والدنيا مف َزؼ يفنى.
و لػػػػوال أف يكفػػػر النػػػػاس ّنػػػأَبرنػػػا سػػػػبحانو أولتفاىػػػ  الػػػػدنيا عنػػػد الل فقػػػػد 

ف يكفػر بػو ويعصػيو سػقؼ بيتػو وسػبللمو وأبوابػو وسػرره مػ جميعيـ لجعػؿ لكػؿّ 
رفًػ َولَػْوال َأف َيُكػوَف النَّػاُس ا: قػاؿ الل تعػالى: ا أي: ذىًبػمف فض  ولجعؿ لو َز

ػػٍ  َوَمَعػػاِرَج َعَمْييَػػا  ػػف َفضَّ ـْ ُسػػُقًفا مّْ ػػً  َواِحػػَدًة َلَجَعْمَنػػا ِلَمػػف َيْكفُػػُر بِػػالرَّْحَمِف ِلُبُيػػوِتِي ُأمَّ

                                           
 ا. انسشف: يا عًم يٍ انطيٍ وشبي بانُار فصار فسار  ( 1)
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ـْ َأْبَواًبا َوُسُرًرا َعَمْيَيا َيتَِّكُؤوَف   َيْظَيُروفَ  ف ُكػؿُّ َذِلػَؾ َلمَّػا  َوِلُبُيوِتِي ُرًفا َواِ  َوُزَْ
رؼ:  واهَرُة عند ربؾ لممتقيَف  َمتاُع الحياِة الدنيا  [.ٖ٘-ٖٖ]الَز

بلؼ حػػد ولصػػار النػػاس عمػػى اَػػتأمػػف بػػو مػػف هولػػو فعػػؿ الل ىػػذا لمػػا 
   واحدة عمى الكفر.مّ أمذاىبيـ 

 : مػا الػدنيا فػي   قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل  وعف المسػتورد بػف شػداد  
 أي: فػي البحػر  فمينظػر بمػا   مرؿ ما يجعؿ أحدكـ إصبعو فػي الػيـّ اآلَرة إالّ 

 رواه مسمـ..  يرجد
متاع الػدنيا إذا قػيس بػو يسػاوي مػا  فّ ا  نعيـ اآلَرة كالبحر و  والمعنى أفّ 

فيػو فػإذا أردت أف تتصػور الفػرؽ يمتصؽ باإلصبد مف ماء البحر بعد غمسػيا 
 بيف نعيـ اآلَرة ونعيـ الدنيا فتصور الفرؽ بيف البحر وبيف قطرة منو.

  بدمن   ومزبم   قػـو فييػا مر النبي    وعف الدرداء رضي الل قاؿ: 
َم  وفي رواي  بسَم  جربػاء  والسػَم  ىػي األنرػى مػف ولػد الضػاف الغػز  َْ اؿ  َس

ىميػا فييػا حاجػ ؟ فقػالوا: يػا رسػوؿ الل لػو كػاف ألفقاؿ  بصػيغ  االسػتفياـ  مػا 
مػػى الل والل لمػػدنيا أىػػوف ع: ألىميػػا فييػػا حاجػػ  مػػا نبػػذوىا  ورموىػػا ىنػػا  فقػػاؿ 

 ررواه البػػػزا.  مػػػنكـ احػػػدً أيػػػا أىمكػػػت لفينّ أفػػػبل مػػػف ىػػػذه السػػػَم  عمػػػى أىميػػػا ، 
 اتيما رقات.و والطبراني في الكبير مف حديث ابف عمر بنحوه ور 

ا مػنكـ" إنػي ال يػا أىمكػت أحػدً لفينّ أ  فػي قولػو "فػبل ؿ الل  ويعني رسو 
تو، أف تغريو ىذه الػدنيا التػي ال ا صحابتو وأمّ مَاطبً  -منكـ اأريد أف أجد أحدً 

 تساوي عند الل ىذه السَم  الجرباء المرمي  في المزبم .
  مػػػػػػر بالسػػػػػػوؽ والنػػػػػػاس كنفتيػػػػػػو رسػػػػػػوؿ الل   فّ أ  وعػػػػػػف جػػػػػػابر  

كػػـ دي أسػػؾ  مقطػػوع األذف  ميػػت فتناولػػو بإذنػػو رػػـ قػػاؿ: أيّ  وحولػػو  فمػػر بجػػ
ومػا نصػند بػو؟ و لنا بشيء نّ أىذا بدرىـ؟ فقالوا: ما نحب  يكوف لو   أفّ  يحبّ 

 ىوف عمى الل عز وجؿ مف ىذا عميكـ. رواه مسمـ.أقاؿ: والل لمدنيا 
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 : لػو كانػت الػدنيا تعػدؿ عنػد الل جنػاح بعوضػ  مػا سػقى وليذا قاؿ  
 ا منيا شرب  ماء رواه الترمذي عف سيؿ بف سعد الساعدي.كافرّ 

: لػػػو   وفػػػي روايػػػ  لمطبرانػػػي مػػػف حػػػديث ابػػػف عمػػػر قػػػاؿ رسػػػوؿ الل  
 ألوليائػػػو   مػػػف َػػػردؿ لػػػـ يعطيػػػا إالّ كانػػػت  الػػػدنيا  تعػػػدؿ عنػػػد الل مرقػػػاؿ حّبػػػ

 وأحبائو مف َمقو.
 لنا فييا مستعار. ؾٍ مْ وكؿ مُ  ، ا في ىذه الدنيا ضيوؼنإنَّ 
 وما الماُؿ واألىموف إاّل ودائُد    وال بدَّ يوًما أف ُتَردَّ الودائدُ    
  قػاؿ: يتبػد الميػت رػبلث:   عػف رسػوؿ الل  نس بػف مالػؾ  أعف 

 . أىمػػو ومالػػو وعممػػو فيرجػػد ارنػػاف ويبقػػى واحػػد يرجػػد أىمػػو ومالػػو ويبقػػى عممػػو
 البَاري ومسمـ.  رواه

 : بد بعػد مماتػو كمػا قػاؿ  والصبلة أوؿ األعماؿ التي يسأؿ عنيا الع
 . أوؿ ما يحاسب بو العبد يـو القيام  مف عممو صبلتو إفّ  

دـ وأىمػػػػو ه  قػػػػاؿ: مرػػػػؿ ابػػػػف رسػػػػوؿ الل     أفّ وعػػػػف أبػػػػي ىريػػػػرة  
أنػػا معػػؾ حػػدىـ  يعنػػي المػػاؿ  أوعممػػو كرجػػؿ لػػو ربلرػػ  أصػػحاب فقػػاؿ ومالػػو 

 يعني األىػؿ  أنػا  مني، وقاؿ اآلَر ولستَ  منؾَ   مدة  حياتؾ فإذا مت فمستُ 
منػػػي وقػػػاؿ اآلَػػػر يعنػػػي  منػػػؾ ولسػػػتَ  معػػػؾ فػػػإذا بمغػػػت تمػػػؾ الشػػػجرة فمسػػػتُ 

ميػػؿ يقػػوؿ :  وفػػي روايػػ  لمطبرانػػي ر. رواه البػػزااا وميتًػػأنػػا معػػؾ حيِّػػ العمػػؿ   َو
 لؾ أنا معؾ حيث دَمت وحيث َرجت فذلؾ عممؾ.

 كػالقبر فػي بيتػو وكػاف احد الصالحيف كاف قد شؽ لو أَػدودً أ أفّ  يوحك
َحتَّػى ِإَذا كمما يرى قمبػو قػد قسػا يضػطجد فيػو ويتمػو عمػى نفسػو قولػو تعػالى: 

ـُ اْلَمْوُت َقاَؿ َربّْ اْرِجُعوِف  َلَعمّْػي َأْعَمػُؿ َصػاِلًحا ِفيَمػا َتَرْكػُت َكػبل   َجاء َأَحَدُى
-ٜٜالمؤمنػػوف: ] ِإنَّيَػػا َكِمَمػػٌ  ُىػػَو َقاِئُميَػػا َوِمػػف َوَراِئِيػػـ َبػػْرَزٌخ ِإلَػػى َيػػْوـِ ُيْبَعرُػػوفَ 

 يػا نفػس قػد رجعػػتِ  ىػا أنػػتِ  :ف يػنيضأفيقػوؿ ىػذا العبػد الصػػالم بعػد  ،[ٓٓٔ
 ا.إلى الحياة الدنيا فاعممي صالحً 
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  بمنكبػػػػػي َػػػػػذ رسػػػػػوؿ الل  أ  قػػػػػاؿ: وعػػػػػف عبػػػػػد الل بػػػػػف عمػػػػػر  
 ؾ غريب أو عابر سبيؿ. رواه البَاري. وكتفي  فقاؿ: كف في الدنيا كأنّ 

اف والصالحات  بقدر ما نعمر دنيانا بكنز األمػواؿ فمنعمر هَرتنا باإليم
ػ سميماف بػف وتطاوؿ البنياف حكي أفّ  ا قػاؿ: عبػد الممػؾ لمػا دَػؿ المدينػ  حاجِّ
ا مف الصحاب ؟ قالوا: نعـ أبػو حػاـز فأرسػؿ إليػو، فمّمػ اىؿ بيا رجؿ أدرؾ عددً 

، مػػا لنػػا نكػػره المػػوت؟ قػػاؿ: إنّ  ػػرّ كػػـ عمػػرتـ الػػدنيا أتػػاه قػػاؿ: يػػا أبػػا حػػاـز بتـ َو
 نتـ تكرىوف الَروج مف العمراف إلى الَراب. قاؿ صدقت.أَرة فاآل

الميػػـ اجعمنػػا أصػػحاء فػػي أرواحنػػا وأجسػػامنا وأقويػػاء وأغنيػػاء فػػي ديننػػا 
 فمف عمراف إلى عمراف. الميـ همي ودنيانا واجمعنا إذا توفيتنا ننتقؿ

  (عمي بن أبي طالب )الموعظة التاسعة : 
لػو وصػحبو هوعمػى والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل بسـ الل والحمد لل 

 ومف وااله.
  ىو عميو توكمنا وىو رب العرش العظيـ.لو إالّ إحسبنا الل ال 

بػػف أبػػي طالػػب، واسػػـ أبػػي طالػػب: عبػػد منػػاؼ بػػف عبػػد المطمػػب، عمػػي 
 وأمو فاطم  بنت أسد بف ىاشـ، أسممت وىاجرت.

  و رسػػػوؿ الل  َػػػأحػػػد العشػػػرة المشػػػيود ليػػػـ بالجنػػػ ، و أ  وعمػػػي  
اء العػػػالميف رضػػػي الل   ابنتػػػو فاطمػػػ  سػػػيدة نسػػػبالمؤاَػػػاة، زوجػػػو الرسػػػوؿ  

 حد السابقيف إلى اإلسبلـ، وىو أوؿ َميف  مف بني ىاشـ.أعنيا، وىو 
 فّ  تبػػوؾ فػػإوسػػائر المشػػاىد إالّ  احػػدً أُ و  ابػػدرً    وشػػيد مػػد رسػػوؿ الل  

لمشػػػاىد هرػػػار مشػػػيورة،   اسػػػتَمفو عمػػػى المدينػػػ ، ولػػػو فػػػي جميػػػد االنبػػػي  
   المواء في مواطف كريرة.وأعطاه الرسوؿ  

، ولػػـ  وقيػػؿ دوف ذلػػؾ يػػاسػػمـ عشػػر سػػنوات وقيػػؿ رمانأكػػاف عمػػره حػػيف 
ى فػػي و ترّبػػسػػمـ وىػػو صػػغير السػػف مػػف جيػػ ، وألّنػػأو يسػػجد لؤلصػػناـ قػػط ألّنػػ
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  مػػف جيػػ  أَػػرى لػػذلؾ ينعػػت طفولتػػو فػػي بيػػت النبػػوة قبػػؿ بعرػػ  الرسػػوؿ  
 كـر الل وجيو  أي: مف السجود لؤلصناـ.بعبارة  

َػػػرج أفػػػي القضػػػاء، فقػػػد  و  مػػػف بػػػيف الصػػػحاب  بفقيػػػوتميػػػز عمػػػى  
يػا رسػوؿ   إلػى الػيمف فقمػت   قػاؿ: بعرنػي رسػوؿ لل  الحاكـ عف عمػى  

دري مػا القضػاء، فضػرب صػدري رػـ أقضي بينيـ وال أالل : بعرتني وأنا شاب 
 و.ت لسانقاؿ: الميـ أىد قمبو وربّْ 

و و كػػاف يتعػػوذ مػػف معضػػم  لػػيس ليػػا أبػػّنػػأ  وليػػذا ُروي عػػف عمػػر  
يعنػػي فػػي إصػػاب   ،ال عمػػي ليمػػؾ عمػػر: لػػو  الحسػػف وقػػد قػػاؿ فػػي مسػػأل  فقييػػ 

الفتوى والقضاء وكاف يقوؿ  عمي اقضانا . وقد ُسئَمْت عائش  رضي الل عنيا 
 فسمو. أَرجو مسمـ. اسم عمى الَفيف فقالت: إْئِت عميِّ عف الم

يمػػا تػػدالف   فإنّ اتػػاف الشػػيادتاف إف كانتػػا تػػدالف عمػػى عمػػـ عمػػي  وى
عمى العبلق  األَوي  التي كانت بيف عمػر وعائشػ  وبقيػ  الصػحاب  مػف  اأيضً 

   مف جي  أَرى.جي  وعمي  
الػذي يقػوؿ عػف نفسػو مػا بػارزت وىػو  اا شػجاعً  قويِّ   رجبًل وقد كاف  

  فػػي معركػػ  بػػدر   الوليػػد بػػف عتبػػ   انَتَصػػْفُت منػػو وقػػد بػػارز عمػػيإالّ  اأحػػدً 
  هنػػػػذاؾ فتػػػػى والوليػػػػد بػػػػف عتبػػػػ  مػػػػف الفرسػػػػاف   يوصػػػػرعو وقػػػػد كػػػػاف عمػػػػ
 المشيوريف في الجاىمي .

َبلصػػو فػػي الميمػػ  التػػي اعتػػـز فييػػا الكفػػار قتػػؿ  وقػػد ظيػػرت شػػجاعتو وا 
ػػرج  اياًمػػ  أف يبيػػت فػػي مكانػػو إيالنبػػي، فقػػد أمػػره الرسػػوؿ   عميػػو لمكفػػار، َو

مػػره وفػػداه أ بلـ مػػد أبػػي بكػػر، ميػػاجريف إلػػى المدينػػ  فامترػػؿ عمػػيالصػػبلة والسػػ
 اب وال وجؿ.بنفسو وناـ في فراشو غير ىيّ 

وروى البَاري في األدب عف سيؿ بف سعد قاؿ: إف كاف أحػب أسػماء 
اه أبػػا تػػراب ف كػػاف ليفػػرح أف يػػدعى بػػو ومػػا سػػمّ ا    إليػػو  أبػػا تػػراب ، و عمػػي  

ا فاطم  رضي الل عنيا، فَرج فاضطجد و غاضب يومً نّ أذلؾ    النبي  إالّ 
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، فجعػؿ النبػي اوقد امتؤل ظيره تراًبػ  إلى الجدار في المسجد، فجاءه النبي  
 .يمسم التراب عف ظيره ويقوؿ: اجمس أبا تراب   

وعرمػػاف أو  أبػػا بكػػر أو عمػػرَ    قػػد كفػػر مػػف سػػبّ الرسػػوؿ   وكمػػا أفّ 
البػاب سػواء، ال فػرؽ  فػي ىػذافيػـ   ا  عميِّػ ر مػف سػبّ طعف فييـ فكذلؾ كفّ 

و ّنػػأ  ٔ َػػرج مسػػمـ عػػف عمػػي: قػػاؿ: والػػذي فمػػؽ الحػػب وبػػرأ النسػػم أبيػػنيـ، فقػػد 
  منافؽ. مؤمف وال يبغضني إالّ و ال يحبني إالّ نّ ألعيد النبي األمي إلي 

 :   لعمػػي    قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  وعػػف أبػػي سػػعيد الَػػدري  
  نظػػر إلػػى النبػػي     أفّ حبػػؾ إيمػػاف وبغضػػؾ نفػػاؽ، وعػػف ابػػف عبػػاس  

بغضػػػني، وفػػػي أمػػػف أبغضػػػؾ فقػػػد حبػػػؾ فقػػػد أحبنػػػي و أ  فقػػػاؿ: مػػػف عمػػػي  
 ني.ؾ فقد سبّ رواي : مف سبّ 

،   جماعػػات قميمػػ  كػػالَوارج الػػذيف َرجػػوا عميػػو  إالّ ا  ولػػـ يكػػره عميِّػػ
والحقيق  التػي     اا يكره عميِّ وقد اَتفت ىذه الجماعات فبل نجد اليوـ مسممً 

نّ  وري أف نصػػرح بيػػا أفّ مػػف الضػػر  مػػا الَطػػر ال يكمػػف فػػي ىػػذا الكػػره الشػػاذ وا 
 منيما. ا  بريئً مريف كاف عمي  أمف في الَطر يك

  حتى وصػمت إلػى درجػ  تفضػيمو أوليما: المبالغ  في تعظيـ عمي  
  .اليت عميِّ بؿ وجدت طوائؼ أ  عمى النبي  

ويجػب   عػنيـ.والراني: المبالغ  في تمييز عمي مف الصحاب  رضي الل
  كػػػػػاف فتنػػػػػ  أشػػػػػعؿ نارىػػػػػا مػػػػػا حصػػػػػؿ بػػػػػيف عمػػػػػي ومعاويػػػػػ    أف نعمػػػػػـ أفّ 

وبعػػد أف تػػولى الَبلفػػ  قػػاؿ مػػرة ، المنػػافقوف، فيػػذا معاويػػ  بعػػد استشػػياد عمػػى 
، فوصفو وأرنى عميػو رػـ بكػى معاويػ  وقػاؿ: ا: صؼ لي عميِّ  لضرار بف حمزة

التػراجـ أنَّػو بعػد استشػياد  ، وتػذكر كتػب الل أبا الحسػف، كػاف والل كػذلؾ يرحـ
عمػػػي رضػػػي الل عنػػػو ، سػػػافر كاتبػػػو أبػػػو األسػػػود الػػػدؤلي ، إلػػػى الشػػػاـ لزيػػػارة 

                                           
(
1
 بز :  هق، وانُسًث )بفدح انُبٌ وانسيٍ جًيعا( كم تي روح. ( 
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معاوي  ، فاستقبمو معاوي  بحفاوة ، وبالغ في إكرامو ا لمكانو مػف عمػي رضػي 
 الل عنو .

 ا كانػت الحػرب بػيف عمػي ومعاويػ  مػرّ و لّمػّنػأوروى الحافظ بف عسػاكر 
رجمػػيف مػػف أصػػحاب عمػػي ينتقصػػاف أبػػا بكػػر وعمػػر  رجػػؿ مػػف التػػابعيف عمػػى

  ِّونادى: الصبلة جامع ، وصػعد  اشديدً  اا بذلؾ، فغضب غضبً   فاَبر عمي
المنبر، فحمد الل وأرنى عميو رـ قاؿ ما باؿ أقواـ يذكروف سػيدي قػريش وأبػوي 
المؤمنيف بما أنا عنو منزه وعميو معاقب؟ أما والذي فمؽ الحب وبػرأ النسػم  ال 

 منػافؽ، رػـ أرنػى عمييمػا إلػى أف قػاؿ:  مػؤمف تقػي وال يبغضػيما إالّ يما إالّ يحب
بغضػني أنػي فميحبيمػا، ومػف لػـ يحبيمػا فقػد فمف لكـ بمرمييمػا؟... أال مػف أحب

 َير ىذه األم  بعد نبييا أبو بكر وعمر. فّ ا  وأنا منو بريء، أال و 
أبػو  األمػ  بعػد نبييػا  قػاؿ: َيػر ىػذه حمد وغيره عف عمػي  أَرج أو 

حػد عمػى أ  ال يفضػمني عف ابف ليمػى قػاؿ عمػي   اَرج أيضً أبكر وعمر، و 
 وعػػف عمػػر بػػف الحنفيػػ  أفّ   جمدتػػو جمػػد المفتػػري  الكػػاذب إالّ أبػػي بكػػر وعمػػر 

أىؿ الكوف  عني أني بػريء ممػف تبػرأ مػف أبػي بكػر  ْر َبِ أ:    قاؿ لوا  عميِّ 
 وعمر.

ذات يػـو فػي الكوفػ     يقضػيو بينما كػاف عمػي  نّ أوفي كتب السيرة 
ىػو َيػر  ار فػي أمػري، فػو الل مػا رأيػت أحػدً ذ قاؿ رجؿ: يا َير الناس، انظػإ

 ؟ رسػػػوؿ  الل   : ىػػػؿ رأيػػػتَ   منػػػؾ، قػػػاؿ: قػػػدموه، فقػػػدـ فقػػػاؿ لػػػو عمػػػي  
ؾ رأيػت ّنػأوعمر؟ قػاؿ: ال، قػاؿ: لػو أَبرتنػي أبا بكر  قاؿ: ال، قاؿ: ىؿ رأيتَ 

رأيػػت أبػػا بكػػر وعمػػر ألوجعتػػؾ  ؾّنػػأنػػي ؿ الل لضػػربت عنقػػؾ، ولػػو أَبرترسػػو 
  ىنػػػاؾ مػػػف ىػػػو َيػػػر منػػػو وىػػػـ رسػػػوؿ الل   وىػػػو يريػػػد بػػػذلؾ أفّ ،  اضػػػربً 

و قاؿ أنا بػريء ممػف تبػرأ نّ أوعف جعفر الصادؽ   .ووزيراه أبو بكر وعمر  
مػػف أبػػي بكػػر وعمػػر فقيػػؿ لػػو لعمػػؾ تقػػوؿ ىػػذا تقيػػ ، فقػػاؿ: إذف أنػػا بػػريء مػػف 

  .محمد   اإلسبلـ وال نالتني شفاع 
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وجاء في كتاب الكواكب الدريػ  فػي تػراجـ السػادة الصػوفي  لمشػيخ عبػد  
و أـ فروة بنت القاسـ بػف محمػد الرؤوؼ المناوي ما لفظو: "جعفر الصادؽ وأمُّ 

بػػف أبػػي بكػػر الصػػديؽ، وأـ أـ جعفػػر أسػػماء بنػػت عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر 
ي مػػرتيف" فػػأبو ولػػدن  الصػػديؽ فكػػاف جعفػػر الصػػادؽ يقػػوؿ عػػف أبػػي بكػػر  

د جدتػػػػو وقػػػػد سػػػػئؿ جعفػػػػر   كػػػػاف جػػػػد جعفػػػػر الصػػػادؽ وجػػػػبكػػػر الصػػػػديؽ  
  فقػػاؿ: أبػػو بكػػر جػػدي وعمػػر َتنػػي عػػف أبػػي بكػػر وعمػػر   االصػػادؽ أيًضػػ

تنػػي ذلػؾ أفّ    قػػد تػػزوج بنػت عمػػي بػػف أبػػي عمػػر   افترانػي أبغػػض جػػدي َو
 . طالب

وؿ الل   سيدة نساء العالميف فاطم  الزىراء بنت رسوقد تزوج عمي  
  ّيا َمػس عشػرة سػن  ولػـ يتػزوج عمييػا  . في السن  الراني  مػف اليجػرة وسػن

  بسػػت  حتػػى توفيػػت عنػػده، وفػػد توفيػػت رضػػي الل عنيػػا بعػػد وفػػاة الرسػػوؿ  
شػػير. رػػـ تػػزوج بعػػدىا بعػػدة نسػػاء بمغػػف سػػتا، وقػػد استشػػيد وكانػػت عنػػده اربػػد أ

 زوجات.
نارًػوقد اَتمػؼ فػي عػدد أوالده ذكػورً  ي كتػاب األنػوار ألبػي القاسػـ ففػ اا وا 

ا وسػػت عشػػرة أنرػػى، وقػػاؿ اليعمػػري: أوالده ارنػػاف وربلرػػوف، سػػت  عشػػر ذكػػرً  أفّ 
أوالده  تسع  وعشروف، عشرة ذكور وتسد عشػرة أنرػى. وفػي بغيػ  الطالػب: أفّ 

 ورماني عشرة أنرى باالتفاؽ. اَمس  عشر ذكرً 
ده مػػف غيػػر ا أوالفالحسػػف والحسػػيف أميمػػا فاطمػػ  رضػػي الل عنيػػا. أّمػػ
 ، ومػػػف دالئػػػؿ فاطمػػ  رضػػػي الل عنيػػػا فجمػػػيعيـ ولػػػدوا بعػػد وفػػػاة الرسػػػوؿ  

 عػػنيـ األَػػوة والمحبػػ  التػػي كانػػت تربطػػو بػػابي بكػػر وعمػػر وعرمػػاف رضػػي الل
ا مػف أوالده بأسػمائيـا فمػف أوالده أبػو و سػمى عػددً ّنػأوبعد اسػتَبلفيـ ووفػاتيـ 

 لنيشمي وكانت مف قبيم  تميـ.و ليمى بنت مسعود اتؿ مد الحسيف، أمُّ بكر قُ 
ػػ اتػػؿ مػػد الحسػػيف أيًضػػوعرمػػاف قُ  و أـ البنػػيف بنػػت الحػػراـ الوحيديػػ  مػػف بنػػي أمُّ

ػػ و الصػػيباء بنػػت ربيعػػ  مػػف بنػػي جشػػـ بػػف بكػػر عػػامر، ومػػف أوالده عمػػر، أمُّ
ػػػ و الرقفيػػػ  أـ سػػػعيد بنػػػت عػػػروة بػػػف مسػػػعود وعمػػػر األكبػػػر وعمػػػر األصػػػغر أمُّ
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نسػػب ومصػػاىرة، فقػػد  –و كػػاف بيػػنيـ ّنػػأألَػػوة ومػػف دالئػػؿ المحبػػ  وا التغمبيػػ .
  ابنتػػػػو أـ كمرػػػػـو الكبػػػػرى بنػػػػت فاطمػػػػ  الزىػػػػراء مػػػػف عمػػػػر بػػػػف ج عمػػػػي  زوَّ 

ابنػ  رسػوؿ الل، ولػدت  ا، وكانوا يطمقوف عمييػاالَطاب رضي الل عنيـ جميعً 
ا لقسػـ مػف أوالد   جدِّ منيـ: زيد وفاطم  ورقي ، وبيذا يكوف عمي   الو أوالدً 

  .لَطاب  عمر بف ا
ػػوف أفّ  حفيػػد عرمػػاف بػػف عفػػاف، وىػػو عبػػد الل بػػف عمػػرو  وذكػػر المؤَر

األكبر تزوج مػف فاطمػ  بنػت الحسػيف بػف عمػي بػف أبػي طالػب، وتػزوج حفيػده 
اآلَػػر وىػػو زيػػد بػػف عمػػرو مػػف سػػكين  بنػػت الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب 

  حػػػػد أحفػػػػاد عمػػػػي  أ ، وتػػػػزوج َػػػػو عمػػػػر أ  وىػػػػو اإلمػػػػاـ محمػػػػد البػػػػاقر
الشػػػرؼ مػػػف أـ فػػػروة بنػػػت محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ. فولػػػدت لػػػو جعفػػػر ا

 الصادؽ. كما مر ىذا قبؿ قميؿ.
  عمػػر بػػف الحسػػف وأمػػو رقفيػػ ، ومػػف أوالد اإلمػػاـ الحسػػف بػػف عمػػي  

كاف يحمؿ الحػديث عػف أبيػو ويػروي عػف عمػر بػف الَطػاب، وحفيػده عبػد الل 
ا يوًمػػمسػػم ف الحسػػف عمػػر بػػ الزكيػػ ، روي أفّ المحػػض أبػػو محمػػد ذو الػػنفس 

عمػػى َفيػػو، فقيػػؿ لػػو: تمسػػم؟ فقػػاؿ: نعػػـ، قػػد مسػػم عمػػر بػػف الَطػػاب، ومػػف 
جعػػؿ عمػػر بػػف الَطػػاب بينػػو وبػػيف الل فقػػد اسػػتوئؽ وفػػي كتػػاب الكامػػؿ البػػف 

و السػت نفيسػ  عمي السفياني أبوه حفيػد يزيػد بػف معاويػ  وأمُّػ: األرير ما نصو 
: أنػا مػف شػيَي صػفيف، يعنػي: حفيدة اإلماـ عمي بف طالب ولذلؾ كاف يقػوؿ

 . ٔ عميا ومعاوي 
  قػػػاؿ دعػػػاني رسػػػوؿ وأبػػػو يعمػػػى والحػػػاكـ عػػػف عمػػػي   رَػػػرج البػػػزاأ

ػػأُ ف عيسػػى أبغضػػتو الييػػود حتػػى بيتػػوا  مػػفيػػؾ مػػربًل     فقػػاؿ لػػي  إفّ  الل  ومَّ
و ابػف زنػى  نّ أالزنى واتيموا عيسى عميو السبلـ  مريـ عمييا السبلـ واتيموىا ب

رى حتى انزلوه المنػزؿ الػذي لػيس فيػو  فجعمػوه ابػف الل . رػـ قػاؿ وأحبتو النصا

                                           
 . 5/513انكايم: ( 1)
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مفرط يطريني  ويمدحني  بما ليس  نو ييمؾ فيَّ ارناف محبّّ ، وا  الأ  عمي  
، ومبغض يحممو شنأني  وعداوتو لي  عمى أف يبيتني  وينزؿ مف قدري .  ِفيَّ

 أَرجو احمد في مسنده.
  موقػػؼ الييػػود أو موقػػؼ فنسػػاؿ الل سػػبحانو أف ال نقػػؼ مػػف عمػػي  

النصػارى مػف عيسػى بػف مػريـ عميػػو السػبلـ، فنكػوف مػف المغضػوب عمػػييـ أو 
 مف الضاليف. الميـ هميف.

 ()عثمان بن عفان الموعظة العاشرة : 
بسـ الل والحمد لل والصبلة والسبلـ عمى رسػوؿ الل وعمػى الػو وصػحبو 

 ومف وااله.
 ا.الميـ أليمنا رشدنا وأعذنا مف نفوسن

  فػػي جػػده الَػػامس عبػػد ىػػو عرمػػاف بػػف قصػػي، ويجتمػػد مػػد النبػػي  
منػػاؼ، فػػأبو أميػػ  عبػػد شػػمس وأبػػو عبػػد المطمػػب ىاشػػـ، وعبػػد شػػمس وىاشػػـ 

  وابػف أَواف أبوىما عبد مناؼ، فعرماف بف عفاف إذف ابػف عػـ رسػوؿ الل  
  .عـ عمي بف أبي طالب  

 ف عبػد منػاؼ، فػأـّ و أروى بنت كريز بف ربيع  بف عبد شمس بواسـ أمّ 
  .  وابن  عـ عمي  رسوؿ الل   ابن  عـّ  اعرماف إذف ىي أيضً 

وأـ أروى، تػػدعى البيضػػاء أـ حكػػيـ بنػػت عبػػد المطمػػب بػػف ىاشػػـ توأمػػ  
سػمـ أ  قاؿ ابف اسحؽ و عرماف بنت عم  النبي   عبد الل أبي رسوؿ الل فأـّ 

ذى ا هرقيػػػ ، فمّمػػػ   ابنتػػػوجػػػو النبػػػي  وزوّ   عمػػػى يػػػد أبػػػي بكػػػر الصػػػديؽ  
  مػػد زوجتػػو إلػػى بػػبلد الحبشػػ  فكػػاف  عرمػػاف المشػػركوف المسػػمميف ىػػاجر 

أوؿ مػػف ىػػاجر. وقػػد ىػػاجر إلييػػا مػػد زوجتػػو رقيػػ  رضػػي الل عنيػػا فػػدعا ليمػػا 
  أوؿ مػػف ىػػاجر بأىمػػو عرمػػاف     بقولػػو: صػػحبيما الل، ويعػػدّ الرسػػوؿ  

اليجرة النبوي  إلى المدينػ ،  بعد النبي لوط عميو السبلـ، رـ رجد إلى مك  قبؿ
 فيو إذف صاحب اليجرتيف.
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  زوجػو مػػف ابنتػػو رقيػػ ، ولمػػا الرسػػوؿ     أفّ ومػف مناقػػب عرمػػاف  
ا لػػذلؾ لقػػب بػػذي    مػػف ابنتػػو الرانيػػ  أـ كمرػػوـجػػو الرسػػوؿ  توفيػػت رقيػػ  زوّ 

 النوريف.
لػػى إيػػو السػػبلـ دـ عمهحػػد ابنتػػي نبػػي قػػط مػػف والدة أو لػػـ يجمػػد ّنػػإوقيػػؿ 

  . عرماف  الّ إـ القيام  يو 
  وقػؼ عمػى قبػر ابنتػو الرانيػ  التػي النبػي     أفّ وعف أبػي ىريػرة  

َػػػو أّيػػػـ يزوجيػػػا أ عنيػػػا فقػػػاؿ: أال أبػػػو أّيػػػـ أال كانػػػت عنػػػد عرمػػػاف رضػػػي الل
بوحي مف السماء.  عرماف وما زوجت إالّ  عرماف. فمو كاف لي عشرة لزوجتيفّ 

 و كاف لنا رالر  لزوجناؾ بيا يا عرماف.  قاؿ: فمو  نّ أوفي رواي  أَرى 
  كػاف يتميػز مػف بػيف عرمػاف   السػر فػي ىػذا التفضػيؿ أفّ  ويبدو أفّ 

رحػـ أمتػي بػأمتي أبػػو أفقػد قػاؿ عميػػو الصػبلة والسػبلـ:  الصػحاب  بشػدة حيائػو.
 قضاىـ عمي.أىـ في الل عمر وأحياىـ عرماف و بكر وأشدّ 

ا   مضػػػػطجعً الل   فعػػػػف عائشػػػػ  رضػػػػي الل عنيػػػػا قالػػػػت كػػػػاف رسػػػػوؿ
كاشػػػفا عػػػف سػػػاقيو فاسػػػتأذف أبػػػو بكػػػر لػػػو وىػػػو عمػػػى تمػػػؾ الحالػػػ  فتحػػػدث، رػػػـ 
استأذف عمر فأذف لو وىو كذلؾ، رـ استأذف عرماف فأذف لو فجمس رسػوؿ الل 

  ّى ريابو فتحدث، فمما َرج قالت عائش  رضي الل    مف اضطجاعو  وسو
لػػو رػػـ دَػػؿ عمػػر فمػػـ تبالػػو رػػـ عنيػػا قمػػت: يػػا رسػػوؿ الل دَػػؿ أبػػو بكػػر فمػػـ تبا

يت ريابػؾ. فقػاؿ: أال اسػتحي مػف رجػؿ تسػتحي منػو دَؿ عرماف فجمست وسػوّ 
  و  وىػػذا مػػا أَرجػػو الشػػيَاف عػػف عائشػػ  رضػػي الل عنيػػا بأّنػػ. المبلئكػػ  

 جمد ريابو حيف دَؿ عرماف وقاؿ أال استحي مف رجؿ تستحي منو المبلئك .
عمػى عرمػاف وىػو  قػاؿ دَمػتُ بف عساكر عػف أبػي رػور القيسػي ا َرجأو 

 : ا  وكػاف ممػا ذكػره مػف ىػذا العشػرمحصور فقاؿ لقد اَتبأت عنػد ربػي عشػرً 
  ابنتػػػػو، رػػػػـ توفيػػػػت نكحنػػػػي رسػػػػوؿ الل  أإنػػػػي لرابػػػػد أربعػػػػ  فػػػػي اإلسػػػػبلـ و 

بيػا رسػوؿ  فانكحني ابنتو األَرى، وال وضػعت يمينػي عمػى فرجػي منػذ بايعػتُ 
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سبلـ قط، وال سرقت في جاىمي  وال إسبلـ في جاىمي  وال إ  ، وال زنيتُ الل  
 قط.

عػػف عبػػد الل بػػف شػػداد قػػاؿ: رأيػػت عرمػػاف يَطػػب يػػـو الجمعػػ  وعميػػو 
 و يومئذ ألمير المؤمنيف.نّ أمتو أربع  دراىـ أو َمس  دراىـ و روب قي

  كاف يطعـ الناس طعاـ اإلمارة عرماف   وعف شرحبيؿ بف مسمـ أفّ 
يف، ويػػدَؿ بيتػػو  وىػػو َميفػػ   فيأكػػؿ  طعػػاـ  طعػػاـ األمػػراء  واألغنيػػاء المتػػرف

 . ٔ الفقراء  الَؿ والزيت
عمػى َػػادـ لػو فيفػػرؾ أذنػو حتػػى يوجعػو رػػـ  ا  يوًمػػويغضػب عرمػاف  

ؾ أذنػػو منػػو فيفػػر  سػرعاف  مػػا ينػػدـ عمػػى ذلػػؾ  فيػػدعو َادمػو ويػػأمره أف يقػػتّص 
أذف لكػػف يػػأمره فػػي حػػـز فيطيػػد أمػػره فيفػػرؾ الغػػبلـ  اويػػأبى الَػػادـ ويػػولى مػػدبرً 
رحػـ مػف قصػاص أصػاص الػدنيا ق شدد يا غبلـ فإفّ االَميف  ويَاطبو الَميف  

 اآلَرة.
  إلػى عرمػاف يسػتعينو   قاؿ: بعػث النبػي  عف حذيف  بف اليماف  

فػػػي جػػػيش العسػػػرة، فبعػػػث إليػػػو عرمػػػاف بعشػػػرة هالؼ دينػػػار فصػػػبت بػػػيف يديػػػو 
غفػر الل لػؾ    يقمبيا بػيف يديػو ظيػر الػبطف ويػدعو لػو ويقػوؿفجعؿ النبي  

يػػػا عرمػػػاف مػػػا أسػػػررت ومػػػا أعمنػػػت ومػػػا أَفيػػػت ومػػػا ىػػػو كػػػائف إلػػػى أف تقػػػـو 
الساع ، ما يبالي عرماف ما عمؿ بعد ىذا اليوـ. وفي رواي : أَذ يقمبيا وكاف 

الؼ مرقػػػاؿ هالؼ دينػػػار تعػػػدؿ عشػػػرة هلػػػدينار مػػػف ذىػػػب بػػػوزف مرقػػػاؿ فعشػػػرة ا
. ذىب ويقوؿ: ما ضرّ   .امرارً  قاليا عرماف ما عمؿ بعد ىذا اليـو

مسػيف بعيػرً   فقد جيز عرماف   بأحبلسػيا  اجػيش العسػرة بتسػعمئ  َو
 .اوأقتابيا وأتـ األلؼ بَمسيف فرسً 

                                           

(
ٔ
 . 466/ 4ايات انصحابث: ( 
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وبعد أف ىاجر المسمموف إلى المدين  احتاجوا إلى الماء فاشترى عرماف 
  عمػى المسػمميف وكػاف الػدرىـ  امػ  بػأربعيف ألػؼ درىػـ وجعميػا وقفًػ  بئر رو

 مف فض .
ا اشػتد بيػـ   فمّمػالناس قحط فػي َبلفػ  أبػي بكػر الصػديؽ  وأصاب 

السػػماء لػػـ تمطػػػر  وا إلػػى أبػػي بكػػر فقػػالوا: يػػا َميفػػ  رسػػوؿ الل إفّ ؤ األمػػر جػػا
فقػػاؿ ليػػـ انصػػرفوا  ؟ قػػد توقػػد النػػاس اليػػبلؾ فمػػاذا نصػػندواألرض لػػـ تنبػػت و 

النيػػار ا كػػاف هَػػر مسػػوا حتػػى يفػػرج الل عػػنكـ، فمّمػػرجو الل أف ال تُ أواصػػبروا فػػ
 قافم  تجاري  كبيرة  لعرماف قادم  مف الشػاـ ومتوجيػ  إلػى  اعيرً  ورد َبر بأفّ 
ا وزيتػػا رِّ قونيػػا فػػإذا ىػػي ألػػؼ بعيػػر تحمػػؿ ُبػػا جػػاءت َػػرج النػػاس يتمالمدينػػ  فمّمػػ

تجار فقاؿ ليـ ما فمما جعميا في داره جاء ال  ناَت بباب عرماف  أوزبيبا ف
ؾ تعمػػـ ّنػػإلػػذي وصػػؿ إليػػؾ فد بعنػػا مػػف ىػػذا اؾ لػػتعمـ مػػا نريػػّنػػإتريػػدوف؟ قػػالوا 

ي عمػػى شػػرائي، كػػـ تزيػػدونني؟ نا وكرامػػ  كػػـ تربحػػونضػػرورة النػػاس، قػػاؿ: حبِّػػ
قالوا: العشرة ارني عشر، قاؿ: قد زادوني، قالوا: العشرة أربعػ  عشػر، قػاؿ: قػد 
زادونػػي، قػػالوا: العشػػرة َمسػػ  عشػػر، قػػاؿ: قػػد زادونػػي وأعطيػػت أكرػػر مػػف ىػػذا 

دينػ  تجػار غيرنػا ومػا سػبقنا يػادة  قػالوا يػا أبػا عمػرو مػا بقػي فػي الم الربم والز 
 الل أعطػػػاني بكػػػؿ درىػػػـ عشػػػرة حػػػد فمػػػف ىػػػذا الػػػذي أعطػػػاؾ؟ قػػػاؿ: إفّ أإليػػػؾ 

مػػػا حممػػػت ىػػػذه البعيػػػر  مػػػا  ي اشػػػيد الل أفّ نّ إأعنػػػدكـ زيػػػادة قػػػالوا: ال، قػػػاؿ: فػػػ
مميف وقفػػػا وصػػػدق  عمػػػى المسػػػ جعمتيػػػا حممػػػت ألػػػؼ البعيػػػر ىػػػذه  مػػػف الطعػػػاـ

 وفقراء المسمميف.
  َبػػر عرمػػاف  أ  رسػػوؿ الل   وقػػد ربػػت فػػي الحػػديث الصػػحيم أفّ 

بئػػر أريػػس، وكػػاف  ا  يوًمػػ، فقػػد دَػػؿ رسػػوؿ الل  ابأنػػو سػػيبتمى ويقتػػؿ شػػييدً 
ىػػػذا البئػػػر فػػػي بسػػػتاف ليػػػا بػػػاب مػػػف جريػػػد، فجمػػػس عنػػػد البئػػػر وكشػػػؼ سػػػاقيو 

حػديث الػذي رواه البَػاري فقػاؿ أبػو موسػى األشػعري فػي ال ودالىما في البئر.
  بػػواب رسػػوؿ الل   كػػونفّ بػػف المسػػيب قػػاؿ أبػػو موسػػى: فقمػػت: ألعػف سػػعيد 

فقػػاؿ: أبػػو بكػػر، فقمػػت عمػػى  اليػػوـ، فجػػاء رجػػؿ فػػدفد البػػاب فقمػػت: مػػف ىػػذا؟
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رسمؾ رـ ذىبت فقمت يا رسوؿ الل، ىذا أبو بكر يستأذف، فقاؿ ائذف لو وبشػره 
دَػؿ ورسػوؿ الل يبشػرؾ بالجنػ ، فػدَؿ االجنػ . فأقبمػت حتػى قمػت ألبػي بكػر ب

ودؿ رجميػػو فػػي البئػػر، كمػػا صػػند   أبػػو بكػػر فجمػػس عمػػى يمػػيف رسػػوؿ الل  
   وكشؼ عف ساقيو.رسوؿ الل  

ذا إنساف يحرؾ الباب، فقمت: مف ىذا؟ فقاؿ عمر بػف الَطػاب، قمػت  وا 
  فسػممت عميػو وقمػت: ىػذا عمػر بػف عمى رسمؾ، رـ جئػت إلػى رسػوؿ الل  

اب يسػػتأذف، فقػػاؿ: ائػػذف لػػو وبشػػره بالجنػػ ، فجئػػت فقمػػت ادَػػؿ ويبشػػرؾ الَطػػ
   بالجن ..رسوؿ الل  

فجػػاء إنسػػاف يحػػرؾ البػػاب، فقمػػت: مػػف ىػػذا؟ فقػػاؿ عرمػػاف بػػف عرمػػاف، 
  فأَبرتػو، فقػاؿ: ائػذف لػو وبشػره فقمت عمى رسػمؾ، وجئػت إلػى رسػوؿ الل  

 بالجن  عمى بموى تصيبو.
: ااألشػعري أيًضػعػف أبػي موسػى  اي أيًضػوفي رواي  أَػرى عػف البَػار 

رـ استفتم رجؿ فقاؿ: افػتم لػو وبشػره بالجنػ  عمػى بمػوى تصػيبو، فػإذا عرمػاف، 
 فحمد الل رـ قاؿ: الل المستعاف.  فأَبرتو بما قاؿ رسوؿ الل  

  .وقد وقد ما أَبر بو الرسوؿ  
  ()عمر بن الخطاب الموعظة الحادية عشرة : 

لػو وصػحبو هبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمػى لل والصبسـ الل والحمد 
 ومف وااله.

طرفػ  عػيف وأصػمم لػي شػأني  الميـ رحمتؾ أرجو فػبل تكمنػي إلػى نفسػي
  أنت.لو إالّ إكمو ال 

الل عميػػػو وسػػػمـ فػػػي عمػػػر رضػػػي الل عنػػػو يمتقػػػي مػػػد رسػػػوؿ الل صػػػمى 
اح بػف ريػَطاب بف نفيؿ بف عبد العّزى بف يو : عمر بف الف كعب بف لؤي ،

بػػف معػػّد بػػف  ...العػػدوي القرشػػي قػػرط بػػف رزاح بػػف عػػدي بػػف كعػػب بػػف لػػؤي 
 عدناف 
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   مف بيف الصحاب  بميزتيف:تميز عمر بف الَطاب  
  أبا حفص لشدتو، اه رسوؿ الل  األولى: شدتو في ديف الل، وقد سمّ 

 اسـ مف أسماء األسد. االف حفصً  ا عني أبا األسدي
  فقمنػػا حػػدرنا عػػف عمػػر بػػف   ااؿ وافقنػػا عميِّػػالنػػزاؿ بػػف سػػري  قػػ وعػػف
  الفاروؽ فرؽ بو بيف الحؽ   قاؿ ذلؾ امرؤ سماه رسوؿ الل  الَطاب  
 والباطؿ.

 عمػػر بػػف الَطػػاب إالّ  اجميػػد المسػػمميف ىػػاجروا سػػرِّ  ولشػػدتو وقوتػػو أفّ 
  ًا وفي وضم النيار وأماـ مرأى ومسمد مف المشركيف.  ىاجر عمن 

 الّ إا ىػػػاجر   قػػػاؿ: مػػػا عممػػػت أحػػػدً عػػػف عمػػػي   أَػػػرج ابػػػف عسػػػاكر
َـّ و لّمػػّنػػإ عمػػر بػػف الَطػػاب فالّ إا مَتفًيػػ قوسػػو ب د سػػيفو وتنّكػػبػػاليجرة تقمّػػ ا ىػػ

ا وأتػى الكعبػ  وأشػراؼ َرج مف كنانتو  أسػيمً أ فوضعو في منكبو  وانتضى  و 
رػـ صػمى ركعتػيف عنػد المقػاـ رػـ أتػى حمقيػـ واحػدة  اقريش بفنائيػا فطػاؼ سػبعً 

و وييػتـ ولػده فقاؿ شاىت  وقبحْت الوجوه  مف أراد أف تركمو  وتفقده  أّمػ واحدة
 فما تبعو أحد. ، ؿ زوجتو فميمقني وراء ىذا الواديوترم

  وكػاف ممػف ربػت مػد يػا مػد رسػوؿ الل  وشيد المشاىد والغزوات كمّ 
 حد ويـو حنيف حيف انيـز المسمموف.أ  يـو رسوؿ الل  

ر والطبرانػػي مػػف حػػديث ابػػف مسػػعود وأنػػس أَػػرج الترمػػذي عػػف ابػػف عمػػ
   أف النبػػػي :  ّاإلسػػػبلـ بأحػػػب ىػػػذيف الػػػرجميف إليػػػؾ،    قػػػاؿ: الميػػػـ أعػػػز

 يما الى الل عمر.الَطاب أو بأبي جيؿ بف ىشاـ فكاف أحبّ  بف بعمر
اإلسػػبلـ    ، فمػػا يػػزاؿ سػػبحانو يعػػزّ فاسػػتجاب الل دعػػاء الرسػػوؿ الل  

  .بعمر حتى وفاتو  
  قػػػاؿ: أوؿ مػػػف جيػػػر باإلسػػػبلـ طبرانػػػي عػػػف ابػػػف عبػػػاس  وأَػػػرج ال

 عمر بف الَطاب. إسناده صحيم حسف.
  قاؿ: كاف إسبلـ عمر وأَرج ابف سعد والطبراني عف ابف مسعود  

وكانػػت إمامتػػو رحمػػ ، ولقػػد رأيتنػػا ومػػا نسػػتطيد أف  اا وكانػػت ىجرتػػو نصػػرً فتًحػػ
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يـ حتػػػػى تركونػػػػا سػػػػمـ عمػػػػر، فممػػػا أسػػػػمـ عمػػػػر قػػػػاتمأصػػػمي إلػػػػى البيػػػػت حتػػػػى ن
 فصمينا.

ظيػر اإلسػبلـ أ  ا أسػمـ عمػر  وأَرج ابف سعد عف صػييب قػاؿ: لّمػ
عمينػا  ظيت وطفنا بالبيت وانتصفنا ممػف غمػودعا إليو عبلنيو وجمسنا حوؿ الب

  وأَذنا حقنا ممف ظممنا  ورددنا عميو بعض ما يأتي بو.
مـ   قػػاؿ: لمػػا أسػػػبػػف عبػػاس  اوأَػػرج البػػزار والحػػاكـ وصػػححو عػػػف 

َيػػا َأيُّيَػػا النَّبِػػيُّ ا، وأنػػزؿ الل عمػػر قػػاؿ المشػػركوف قػػد انتصػػؼ القػػوـ اليػػوـ مّنػػ
 .[ٗٙاالنفاؿ:] َحْسُبَؾ الّمُو َوَمِف اتََّبَعَؾ ِمَف اْلُمْؤِمِنيفَ 

  قػػػاؿ: مػػػا زلنػػػا أعػػػزة منػػػذ أسػػػمـ وأَػػػرج البَػػػاري عػػػف ابػػػف مسػػػعود  
 عمر.

  سػػوؿ الل  وكػػاف إسػػبلـ عمػػر بعػػد َػػروج مػػف َػػرج مػػف أصػػحاب ر 
 إلى الحبش .

قريشػا اجتمعػت فتشػاورت فػي أمػر  فّ أوفي سػبب إسػبلمو أقػواؿ أشػيرىا 
نا ليػا، فقػالوا: أنػت أرجؿ يقتمو؟ فقاؿ عمر بف الَطاب    فقالوا: أيّ النبي  

 ليا يا عمر.
أَتػػو فاطمػػ  بنػػت  قػػاؿ ابػػف إسػػحاؽ وكػػاف إسػػبلـ عمػػر فيمػػا بمغنػػي أفّ 

سمـ أف عمرو بف نفيؿ وكانت قد أسممت و د بالَطاب وكانت عند سعيد بف زي
زوجيػػا سػػعيد بػػف زيػػد، وىمػػا مسػػتَفياف بإسػػبلميما مػػف عمػػر، وكػػاف نعػػيـ بػػف 

سػػمـ وكػػاف أبنػػي قومػػو مػػف بنػػي عػػدي بػػف كعػػب قػػد  اـ رجػػؿ مػػفعبػػد الل النّحػػ
لػػى يَتمػػؼ إ تّ رَ ألاب بػػف اا مػػف قومػػو، وكػػاف َّبػػأيضػػًا يسػػتَفي بإسػػبلمو َوفًػػ

سيفو يريػد قتػؿ رسػوؿ  اف، فَرج عمر متوشحً هيا القر فاطم  بنت الَطاب يقرئ
يـ قد اجتمعوا في بيت عند الصفا فذكروا لو أنّ ، ا مف أصحابو   ورىطً الل  

و حمػزة   عّمػوىـ قريػب مػف أربعػيف مػا بػيف رجػاؿ ونسػاء، ومػد رسػوؿ الل  
بػف عبػػد المطمػب وأبػػو بكػر بػػف أبػي قحافػػ  الصػديؽ وعمػػي بػف أبػػي طالػب فػػي 

  بمكػ  المسمميف رضي الل عػنيـ ممػف كػاف أقػاـ مػد رسػوؿ الل  رجاؿ مف 
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الل، فقػاؿ لػو: أيػف  رض الحبش  فمقيو نعيـ بػف عبػدأولـ يَرج فيمف َرج إلى 
ا ىػػذا الصػػابي الػػذي فػػرؽ أمػػر قػػريش وسػػفو فقػػاؿ: أريػػد محمػػدً  ؟تريػػد يػػا عمػػر

غرتػؾ نفسػؾ قتمو، فقاؿ لو نعػيـ: والل لقػد أهليتيا ف أحبلميا وعاب دينيا وسبّ 
ا؟ يا عمر، أترى بني عبد مناؼ تاركيػؾ تمشػي عمػى األرض وقػد قتمػت محمػدً 

أىػؿ بيتػي؟ قػاؿ: َتنػؾ وابػف  أفبل ترجد إلى أىؿ بيتؾ فتقيـ أمرىـ؟ قػاؿ: وأيّ 
سػػمما أتػػؾ فاطمػػ  بنػػت الَطػػاب، فقػػد والل عمػػؾ سػػعيد بػػف زيػػد بػػف عمػػرو وأَ

تنػو مر عامػدً ا عمى دينو فعميؾ بيما، قاؿ: فرجد عوتابعا محمدً  ا إلػى أَتػو َو
اىػػا، فممػػا معػػو صػػحيف  فييػػا سػػورة  طػػو  يقرئيمػػا إيّ  تّ رَ اب بػػف األوعنػػدىما َّبػػ

ب َبػػػاب فػػػي مَػػػدع ليػػػـ، اَتفػػػى فػػػي مكػػػاف مػػػا مػػػف سػػػمعوا حػػػس عمػػػر تغّيػػػ
البيت، وأَذت فاطم  بنت الَطاب الصحيف  فجعمتيا تحػت فَػذىا وقػد سػمد 

ا دَػؿ ب الصػحيف  عمييمػا، فمّمػعمر حػيف دنػا  واقتػرب  مػف البيػت قػراءة َبػا
قاؿ: ما ىذه الييمن   صوت كبلـ ال يفيـ  التػي سػمعت؟ قػاال لػو: مػا سػمعت 

ا عمى دينو وبطش بَتنو كما تابعتما محمدً َبرت أنّ ا، قاؿ: بمى والل، لقد أُ شيئً 
سعد بف زيد فقامت إليو أَتو فاطم  بنت الَطاب لتكفػو عػف زوجيػا فضػربيا 

تنػػو: نعػػـ فشػػجيا  وأدمػػى رأسػػيا  قػػد أسػػممنا  فممػػا فعػػؿ ذلػػؾ قالػػت لػػو أَتػػو َو
تػػو مػػف الػػدـ نػػدـ صػػند مػػا بػػدا لػػؾ، فممػػا رأى عمػػر مػػا بأَاوهمنػػا بػػالل ورسػػولو ف

ىػػػذه الصػػػحيف  التػػػي سػػػمعتكـ وقػػػاؿ ألَتػػػو: أعطينػػػي  عمػػػى مػػػا صػػػند فػػػارعوى
يعػرؼ القػراءة  الذي جاء بو محمد، وكاف عمر كاتبً أنظر ما ىذا ا انفً تقرؤوف ه

اب  فمما قاؿ ذلؾ قالت لو أَتو إنا نَشاؾ عمييا  أي: نَشى أف تمزقيا  والكت
معت يا  إلييا إذا قرأىا، فمما قاؿ ذلؾ طقاؿ: ال تَافي وحمؼ ليا بأليتو ليردنّ 

 و ال يمسػػػيا إالّ ّنػػػا  ؾ نجػػػس عمػػػى شػػػركؾ، و ّنػػػإفػػػي إسػػػبلمو فقالػػػت لػػػو: يػػػا أَػػػي 
 اطػو، فممػا قػرأ صػدرً  وفييا سػورة طاىر، فقاـ عمر فاغتسؿ، فأعطتو الصحيف 

فمما سمد ذلؾ َباب َرج اليػو مػف !  اؿ: ما أحسف ىذا الكبلـ وأكرمو منيا، ق
مَبئو فقاؿ لو: يا عمر، والل إنػي ألرجػو أف يكػوف الل قػد َصػؾ بػدعوة نبيػو 
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د اإلسػػبلـ بػػابي الحكػػـ بػػف ىشػػاـ  وىػػو فػػاني سػػمعتو أمػػس وىػػو يقػػوؿ: الميػػـ أّيػػ
فػالل الل يػا عمػر، فقػاؿ لػو عنػد ذلػؾ عمػر: أبو جيؿ  أو بعمػر بػف الَطػاب، 

فدلني يا َباب عمى محمد حتى هتيو فأسمـ فقاؿ لو َباب: ىػو فػي بيػت عنػد 
 الصفا معو فيو نفر مف أصحابو.

  وأصػػػػحابو فأَػػػػذ عمػػػػر سػػػػيفو فتوشػػػػحو رػػػػـ عمػػػػد إلػػػػى رسػػػػوؿ الل  
فضػػرب عمػػييـ البػػاب، فممػػا سػػمعوا صػػوتو قػػاـ رجػػؿ مػػف أصػػحاب رسػػوؿ الل 

 وىػػو السػيؼ، فرجػػد إلػى رسػوؿ الل  اشػحً ظػر مػف َػبلؿ البػػاب فػرهه متو   فن
مػػف شػػره،  فػػزع، َػػائؼ فقػػاؿ يػػا رسػػوؿ الل ىػػذا عمػػر بػػف الَطػػاب، نعػػوذ بػػالل

ف جػاء بشػر قتمنػاه. ففػتم لعمػر ا  ف دَػؿ بَيػر قبمنػاه و إقاؿ: افتحوا لػو البػاب فػ
د روبػػو   فػػي صػػحف الػػدار فأَػػذه بمجػػامالبػػاب، فػػدَؿ فاسػػتقبمو رسػػوؿ الل  

فارتعػػد عمػػر عمػػى أررىػػا ىيبػػ   ، اا عنيفًػػوحمائػػؿ سػػيفو وأَػػذ سػػاعده وىػػزه ىػػزِّ 
  وجمس فقاؿ لو ما أنت بمنتو  عف كفرؾ  يا عمر حتػى ينػزؿ لرسوؿ الل  

الل بػػؾ مػػا أنػػزؿ بالوليػػد بػػف المغيػػرة، يعنػػي الَػػزي والنكػػاؿ رػػـ قػػاؿ: الميػػـ أىػػد 
لَطػاب فقػاؿ عمػر: أشػيد أف بػف اعمر بف الَطػاب، الميػـ أعػز الػديف بعمػر 

ر أىػػؿ عبػػده ورسػػولو، فكّبػػ امحمػػدً   الل وحػػده ال شػػريؾ لػػو وأشػػيد أفّ لػػو إالّ إال 
 الدار مف المسمميف تكبيرة حتى رّجْت ليا أرجاء مك .

الل. ألسػػنا عمػػى    يػػا رسػػوؿ  لمرسػػوؿ  وبعػػد إسػػبلمو قػػاؿ عمػػر  
ـ ف متا  كـ عمى الحؽ و نّ ف حيينا؟ قاؿ: بمى والذي نفسي بيده إا  الحؽ إف متنا و 

وفي رواي : وقػاؿ يػا رسػوؿ الل، عػبلـ نَفػي  ؟ واف حييتـ، فقاؿ: ففيـ اإلَفاء
ا قميػؿ وقػد رأيػت ّنػإفقػاؿ: يػا عمػر  ؟ نا ونحف عمى الحػؽ وىػـ عمػى الباطػؿدين

 ما لقينا، فقاؿ عمر: والذي بعرؾ بالحؽ ال يبقى مجمس جمست فيو بالكفر إالّ 
 جمست فيو باإليماف.

يـ ودعوتيـ، يطوفوف طرؽ مك ، ج المسمموف صفيف يعمنوف إسبلمفَر 
  يقػػودىـ حمػػزة بػػف عبػػد المطمػػب   اا يقػػودىـ عمػػر بػػف الَطػػاب وصػػفِّ صػػفِّ 
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ماـ مسمد ومرأى المشركيف مف قريش فأصابتيـ كأبػ  لػـ أحتى دَموا المسجد 
 تصبيـ مرميا قط.

مى لسانو فقد حؽ عالل سبحانو جعؿ ال والميزة الراني  التي أمتاز بيا أفّ 
رسػوؿ  َرج الشيَاف  البَاري ومسمـ  صاحبا الصحيحيف عف ابػف عمػر أفّ أ

يجػري فػي  نظر الريّ أحتى  –يعني المبف  –ا نائـ شربت نأ  قاؿ: بينا الل  
 اظفاري رـ ناولتو عمر قالوا: فما أولتو يا رسوؿ الل؟ قاؿ: العمـ.

  قاؿ: سػمعت رسػوؿ عف أبي سعيد الَدري   اواَرج الشيَاف أيضً 
وعمييـ قمص، فمنيا ما  نا نائـ رأيت الناس عرضوا عميّ أ  يقوؿ: بينا الل  

ه عمػػر وعميػػو قمػػيص يجػػرّ  يبمػػغ الرػػدي ومنيػػا مػػا يبمػػغ دوف ذلػػؾ، وعػػرض عمػػيَّ 
 قالوا: فما أولتو يا رسوؿ الل؟ قاؿ: الديف

ا  : يػَرج الشيَاف عف سعد بف أبي وقاص قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل  أو 
ػا قػط إالّ ا فجِّ ابف الَطاب، والذي نفسي بيده ما لقيؾ الشيطاف سالكً  ا  سػمؾ فجِّ

 والفج: الطريؽ. . غير فجؾ
: لقد كاف فيما   َرج البَاري عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  أو 

حػػد مػػنيـ أف  أي: مميمػػوف  فػػاف يكػػف فػػي أمتػػي قػػبمكـ مػػف األمػػـ نػػاس محػػدرو 
والحػػػاكـ عػػػف أبػػي ذر قػػػاؿ: سػػػمعت رسػػػوؿ الل  وَػػػرج ابػػف ماجػػػأ. و و عمػػػرّنػػإف
  ّلل ا إفّ وفػػي روايػػ   الل جعػػؿ الحػػؽ عمػػى لسػػاف عمػػر يقػػوؿ بػػو   يقػػوؿ: إف

 .جعؿ الحؽ عمى لساف عمر وقمبو
َرج الترمذي والحاكـ وصححو عف عقبػ  بػف عػامر قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ أو 

أبػي وأَرجػو الطبرانػي عػف .  الل: لو كاف بعدي نبػي لكػاف عمػر بػف الَطػاب
 سعيد الَدري وعمو بف مالؾ وأَرجو ابف عساكر مف حديث ابف عمر.

رػػـ رأيػػت فػي كتػػاب  فضػػائؿ : يقػوؿ السػػيوطي فػي كتابػػو تػػاريخ الَمفػاء 
حػػػد وعشػػػريف أالشػػػيباني، قػػػاؿ: وافػػػؽ عمػػػر ربػػػو فػػػي اإلمػػػاميف  ألبػػػي عبػػػد الل 

 ا.موضعً 
َرج الشيَاف عف عمػر قػاؿ: وافقػت ربػي فػي رػبلث: قمػت: يػا رسػوؿ أو 

قَػػػاـِ الل: لػػو اتَػػػذنا مػػف مقػػػاـ إبػػػراىيـ مصػػمى، فنزلػػػت  اآليػػػ    ػػُذوْا ِمػػػف مَّ َِ َواتَّ
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ـَ ُمَصػػػمِّى [ وقمػػػت يػػػا رسػػػوؿ الل يػػػدَؿ عمػػػى نسػػػائؾ البػػػّر ٕ٘]البقػػػرة:  ِإْبػػػَراِىي
  فػي والفاجر فمو أمرتيف يحتجبف فنزلت هي  الحجاب واجتمد نسػاء النبػي  

ا مػنكف فنزلػت كػذلؾ ا َيػرً ف يبدلػو أزواًجػفقمت: عسى ربو إف طمقكف أ،  الغيرة
  بػػالمفظ نفسػػو. قػػاؿ الل تعػػالى ا لقػػوؿ عمػػر  أي: نػػزؿ قولػػو تعػػالى موافقًػػ، 
 َّنُكف ْيًرا مّْ ََ فيذه اآلي  ،  [٘]التحريـ:  َعَسى َربُُّو ِإف َطمََّقُكفَّ َأف ُيْبِدَلُو َأْزَواًجا 

 َرى.نطؽ بيا عمر قبؿ نزوليا ومرؿ ىذا حصؿ في هيات أ
اسػػػتنادا إلػػػى األحاديػػػث التػػػي رواىػػػا البَػػػاري ومسػػػمـ وغيرىمػػػا قػػػاؿ ابػػػف 

ا تػػوفي   قػػاؿ: لّمػػعمػػر بػػف الَطػػاب   كريػػر فػػي تفسػػيره عػػف ابػػف عبػػاس أفّ 
  أف يصػػمي ي  شػػيخ المنػػافقيف  طمػػب ابنػػو مػػف رسػػوؿ الل  َبػػعبػػد الل بػػف أُ 

يػػا  قمػػتُ فػػي صػػدره ف حتػػى قمػػتُ  عميػػو، فممػػا وقػػؼ عميػػو يريػػد الصػػبلة تحولػػتُ 
ؿ يـو كذا، كػذا وكػذا، القائ؟ ي تصمي بَ مى عدو الل عبد الل بف أُ عَ رسوؿ الل أَ 
ػر  أي:    يبتسـ حتى إذا أكررتُ قاؿ: ورسوؿ الل   يعدد أيامو َّ عميو قػاؿ: أ

ـْ ابتعػػد عنػػي  يػػا عمػػر إنػػي َيػػرت فػػاَترت فقػػد قيػػؿ لػػي  ـْ لَػػ ـْ َأ َأْسػػَتْغَفْرَت َليُػػ
عمػػػـ أنػػػي لػػػو زدت عمػػػى السػػػبعيف غفػػػر لػػػو ألػػػو  [ٙ]المنػػػافقوف:  َتْسػػػَتْغِفْر َليُػػػـْ 

لػػزدت، قػػاؿ رػػـ صػػمى عميػػو ومشػػى معػػو وقػػاـ عمػػى قبػػره حتػػى فػػرغ منػػو. يقػػوؿ 
 إالّ   ، قاؿ: فو الل ما كػاف : فعجبت مف جرأتي عمى رسوؿ الل  عمر  
ػػاتَ ا حتػػى نزلػػت ىاتػػاف اآليتػػاف يسػػيرً  ػػْنُيـ مَّ ـْ  َواَل ُتَصػػؿّْ َعمَػػى َأَحػػٍد مّْ َأَبػػًدا َواَل َتقُػػ

  بعده عمى منافؽ وال قاـ عمػى قبػره حتػى فما صمى رسوؿ الل   َعَمَى َقْبِرهِ 
 قبضو الل عز وجؿ.

 براءتيػا، فقػد استشػار رسػوؿ الل ،فػؾ التػي نزلػت بحػؽ عائشػ  و وهي  اإل
 : يػا رسػوؿ الل لػـ صحابتو، في شانيا فقاؿ عمػي   صمى الل عميو وسمـ ،

و إذا ّنػػػألكػػػبلـ يممػػػم إلػػػى  عميػػػؾ والنسػػػاء سػػػواىا كريػػػر فيػػػو بيػػػذا ايضػػػيؽ الل
 صحت التيم  وطمقت عائش  تستطيد أف تتزوج غيرىا.
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رسوؿ   مف زوجكما يا   فقد قاؿ لمرسوؿ  ا عمر بف الَطاب  مّ أ
 سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ.؟ ربؾ دنس عميؾ  فّ أالل؟ قاؿ الل: قاؿ افتظف 

ِإفَّ ا عبػػارة عمػػر بػػالمفظ نفسػػو قػػاؿ الل تعػػالى: فنزلػػت هيػػ  براءتيػػا وفييػػ
ـْ ِلُكػػؿّْ  ْيػػٌر لَُّكػػ ََ ـْ ال َتْحَسػػُبوُه َشػػرِّا لَُّكػػـ َبػػْؿ ُىػػَو  ػػنُك الَّػػِذيَف َجػػاُؤوا ِباألْفػػِؾ ُعْصػػَبٌ  مّْ

ـْ لَػػُو َعػػَذاٌب َعِظػػيـٌ  ػػا اْكَتَسػػَب ِمػػَف األرْػػـِ َوالَّػػِذي تَػػَولَّى ِكْبػػَرُه ِمػػْنُي ػػْنُيـ مَّ   اْمػػِرٍئ مّْ
بِػيٌف  ْيػًرا َوقَػاُلوا َىػَذا ِإْفػٌؾ مُّ ََ ـْ  َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظػفَّ اْلُمْؤِمُنػوَف َواْلُمْؤِمَنػاُت ِبَأنُفِسػِي

  وقاؿ تعالى َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْمتـُ مَّا َيُكوُف َلَنا َأف نََّتَكمَّـَ ِبَيَذا ُسْبَحاَنَؾ َىػَذا
 [.ٙٔ-ٔحزاب: ]األ ُبْيَتاٌف َعِظيـٌ 
ه ف يرى الرأي الذي رهأمر ىذا األ فيو كاف ينبغي لمف َاض نّ أأي 

 ف يقوؿ العبارة التي تمفظ بيا عمر وىي  سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ .أعمر و 

  ()أبو بكر  الصديقالموعظة الثانية عشرة : 
بسـ الل والحمد لل والصبلة والسبلـ عمى رسػوؿ الل وعمػى الػو وصػحبو 

 االه.ومف و 
  أنت سبحانؾ إني كنت مف الظالميف.لو إالّ إال 

يمتقي مد نسب النبي صمى الل عميو وسػمـ  فػي مػرة  صديؽ،أبو بكر ال
بف كعػب ، فيػو عبػد الل  بػف عرمػاف بػف عػامر بػف عمػرو بػف كعػب بػف سػعد 

أبػو بكػػر بػػف معػّد بػف عػػدناف ، ٓٓٓـ بػػف مػرة بػػف كعػب بػف لػػؤي القرشػيبػف تػي
  بسػػنتيف وأشػػير، وتػػوفي ولػػد بعػػد مولػػد النبػػي  ،   الصػػديؽ بػػف أبػػي قحافػػ

 . ولو ربلث وستوف سن   
َرج ابف عساكر بسند صحيم عػف عائشػ  رضػي الل عنيػا قالػت والل أ

وعرمػػاف شػػػرب ا فػػي جاىميػػ  وال إسػػبلـ، ولقػػػد تػػرؾ ىػػو مػػا قػػاؿ أبػػو بكػػر شػػػعرً 
أبػو بكػر  َرج أبو نعيـ بسند جيد عنيػا قالػت: لقػد حػـرأالَمر في الجاىمي . و 

 الَمر عمى نفسو في الجاىمي .
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سػمـ مػف الرجػاؿ أبػو أ  قػاؿ: أوؿ مػف َرج ابف عساكر عف عمػي  أو 
  بكر.

ا؟ قػػاؿ أبػػو النػػاس كػػاف أوؿ إسػػبلمً  وعػػف الزىيػػري قمػػت البػػف عبػػاس: أيّ 
 بكر الصديؽ. الـ تسمد قوؿ حساف:

 وأوؿ الناس منيـ صدؽ الرسبل.             .................
ج أبػػو نعػػيـ عػػف فػػرات بػػف السػػائب قػػاؿ: سػػألت ميمػػوف بػػف ميػػراف، َػػر أو 

بػػو بكػػر بػػالنبي أمػػف ا أـ عمػػي؟ قػػاؿ والل لقػػد هؿ إسػػبلمً قمػػت: أبػػو بكػػر كػػاف أو 
  اَتمػػؼ فيمػػا بينػػو وبػػيف َديجػػ  حتػػى   زمػػف بحيػػرا الراىػػب حػػيف مػػر بػػو و
 نكحيا إياه وذلؾ كمو قبؿ أف يولد عمي.أ

صارى، وكاف يتعبػد الل فػي ديػر عمػى والراىب بحيرا رجؿ مف رىباف الن
  حيف َرج مد عمو في تجارة أىؿ مكػ  إلػى طريؽ الشاـ، وقد رأى النبي  

 ا.  وكاف عمره حينئذ ارني عشر عامً الشاـ، فبشر ىذا الراىب بنبوة محمد  
سػمـ إلػى حػيف أ  والزمو مػف حػيف  الرسوؿ  وقد صحب أبو بكر  

ارؾ كميػا وكػاف ممػف ربػػت ا، وشػيد معػو المعػرً ا وال حضػوفاتػو، ولػـ يفارقػو سػفرً 
 حد وفي معرك  حنيف.أفي معرك  

َبػره أ  قبؿ البعر  النبويػ ، ويػـو لمرسوؿ   ا  صديقً كاف أبو بكر  
ا ودعػػاه إلػػى اإلسػػبلـ قػػاؿ أبػػو بكػػر مػػف فػػوره لمرسػػوؿ ف الل بعرػػو نبيِّػػأالرسػػوؿ  

  َّحػػػد مػػػف أميػػػز بيػػػا أبايعػػػؾ وىػػػذه ميػػػزة لػػػـ يت يػػػدؾ   ومػػػف غيػػػر إميػػػاؿ مػػػد
 سمـ مف الصبياف.أ  الذي يعد أوؿ مف الصحاب  حتى عمي  

  جػػاء وىمػػا  أي النبػػي عمػػي بػػف أبػػي طالػػب   ذكػػر ابػػف إسػػحاؽ أفّ 
  وزوجتو َديج  يصمياف  فقاؿ عمي يا محمد ما ىذا؟ قػاؿ ديػف الل الػذي  

لػػػى ا  دعوؾ إلػػػى الل وحػػػده ال شػػػريؾ لػػػو و اصػػػطفى لنفسػػػو وبعػػػث بػػػو رسػػػمو فػػػا
بلت والعػػزى فقػػاؿ عمػػي ىػػذا أمػػر لػػـ أسػػمد بػػو قبػػؿ اليػػـو لبادتػػو واف تكفػػر بػػاع

  أف يفشػػي فمسػػت بقػػاٍض أمػػرًا حتػػى احػػدث بػػو أبػػا طالػػب فكػػره رسػػوؿ الل  
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كتـ  وأَػػؼ ايػػا عمػػي إذا لػػـ تسػػمـ فػػ :عميػػو سػػره قبػػؿ أف يسػػتعمف أمػػره فقػػاؿ لػػو
 فأسمـ. ذلؾ  فمكث عمى تمؾ الميم  رـ إف الل أوقد في قمبو اإلسبلـ

أف    إلػػى اإلسػػبلـ وطمػػب منػػو عمػػي  حػػيف دعػػا عميػػا  فالرسػػوؿ  
  مػف يميمو بعػض الوقػت حتػى يَبػر بػذلؾ أبػاه أبػا طالػب، طمػب الرسػوؿ  

و إذ لـ يسمـ أف يَفي ىذه القص  وال يتحدث بيػا َشػي  أف يسػمد بيػا نّ أعمي 
يربيػو فػي  و دعا ابف عمػو الػذينّ إ  فيقولوف المشركوف فيشمتوف  بالرسوؿ  

و لػػو كػػاف فػػي ىػػذا الػػديف الػػذي يػػدعو ّنػػإإلػػى اإلسػػبلـ وامتنػػد، أو يقولػػوف: بيتػػو 
 إليو محمد َير التبعو ابف عمو حيف دعاه إليو.

قاؿ ابف إسحاؽ حدرني محمد بف عبد الرحمف بف عبد الل بف الحصيف 
إلػػى اإلسػػبلـ إال كانػػت لػػو  ا  قػػاؿ: مػػا دعػػوت أحػػدً رسػػوؿ الل   التميمػػي أفّ 

ـَ  أي: مػا اّنػإأبػا بكػر ف نو كبوة وتردد ونظر إالّ ع نتظػر  وفػي روايػ : و مػا َعِكػ
و ما عتـ، أي: ما أبطأ وما تأَر حػيف ذكرتػو لػو، ودعوتػو إلػى اإلسػبلـ، أو نّ أ

 كما قاؿ عميو الصبلة والسبلـ.
 : وأَرج أبو نعيـ وابف عساكر عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  

 ابػػف أبػػي قحافػػ   أبػػى عمػي وراجعنػػي الكػػبلـ إالّ إالّ  احػػدً أ مػا كممػػت فػػي اإلسػػبلـ
  قبمو واستقاـ عميو.فاني لـ أكممو في شيء إالّ 

    اف سػعد قػاؿ: ال أحصػي كػـ سػمعت عميِّػوعف أبي يحيػى حكػيـ بػ
  الل عػػػز وجػػػؿ سػػػمى أبػػػا بكػػػر عمػػػى لسػػػاف نبيػػػو   يقػػػوؿ عمػػػى المنبػػػر: إفّ 

زؿ اسػػػػـ أبػػػػي بكػػػػر مػػػػف السػػػػماء: نػػػػأالل  ، وكػػػػاف عمػػػػي يحمػػػػؼ بػػػػالل أفّ اصػػػػديقً 
 الصديؽ.

و فػػػي ّنػػػإ  عػػػف نفسػػػو أمػػػاـ جمػػػد مػػػف الصػػػحاب  وقػػػد قػػػاؿ أبػػػو بكػػػر  
 جاىميتو ما شرب الَمر وال سجد لصنـ.

الرسوؿ مف الصحاب  ، وىػو بو بكر رضي الل عنو ، أوؿ مف صدَّؽ فأ
لنبػُي قاؿ اأوؿ مف يدَؿ الجن  مف ُأمَّتو ، فيا ويمو مف سبَّو وسبَّ الصحاب  ، 

أحدكـ لو أنفؽ مرؿ أحد ذىًبا  ال تسبوا أصحابي ا فإفَّ :  صمى الل عميو وسمـ
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رواه الشػػيَاف  البَػػاري ومسػػمـ  وأبػػو داود . مػػا بمػػغ مػػدَّ أحػػدىـ ، وال نصػػيفو 
والترمػػػػػذي وفػػػػػي حػػػػػديث مرفػػػػػوع ، قػػػػػاؿ عميػػػػػو الصػػػػػبلة والسػػػػػبلـ : الل الل فػػػػػي 

فبحبّْػػػػي أحػػػػبَّيـ ا ومػػػػف أصػػػػحابي ال تتَػػػػذوىـ غرًضػػػػا بعػػػػدي ا فمػػػػف أحػػػػبيـ 
أبغضيـ فببغضي أبغضيـ ، ومف هذاىـ فقد هذاني ا ومف هذانػي فقػد هذى الل 
ا ومف هذى الل ا فيوشؾ أف يأَذه . رواه الترمذي وعػف ابػف عمػر رضػي الل 
عنيما في حديث مرفوع أيًضػا ، قػاؿ عميػو الصػبلة والسػبلـ  : إذا رأيػتـ الػذيف 

الل عمى شرككـ . رواه الترمذي ، وعف عروة ، يسبوف أصحابي ، فقولوا لعن  
 مػػػروا أف يسػػػتغفروا ألصػػػحاب رسػػػوؿ اللقالػػػت لػػػي عائشػػػ  : يػػػا ابػػػف أَتػػػي  أُ 

صػػػمى الل عميػػػو وسػػػمـ فسػػػبوىـ . رواه مسػػػمـ ، وقػػػد عاشػػػت عائشػػػ  رضػػػي الل 
عنيػػػا إلػػػى زمػػػف عمػػػي رضػػػي الل عنػػػو ، وعػػػف جػػػابر رضػػػي الل عنػػػو ، قيػػػؿ 

، حتػػى وسػػمـ ولوف أصػػحاب رسػػوؿ الل صػػمى الل عميػػو لعائشػػ  : إفَّ ناًسػػا يتنػػا
انقطػد   أبػا بكػر وعمػر، رضػي الل عنيمػا ، فقالػت : ومػا تعجبػوف مػف ىػذا ؟

 لرزيف حبَّ الل أف ال يقطد عنيـ األجر.عنيـ العمؿ ا فأ
عف أبي ىريرة رضي الل عنو  ، في حديث مرفوع ، قاؿ عميػو الصػبلة 

وقد كافيناه ، ما َػبل أبػا بكػر ا فػإفَّ لػو عنػدنا  والسبلـ : ما ألحد عندنا يد إالّ 
أبػػي يػًدا يكافيػػو الل بيػػا يػػوـ القيامػ  ، ومػػا نفعنػػي مػػاؿ أحػػد قػط مػػا نفعنػػي مػػاؿ 
فّ  بكػػػػر ا ولػػػػو كنػػػػُت متَػػػػًذا َمػػػػيبًل مػػػػف النػػػػاس التَػػػػذُت أبػػػػا بكػػػػر َمػػػػيبًل   ، وا 

، رواه الترمذي وعػف أبػي ىريػرة أيًضػا فػي حػديث مرفػوع  صاحبكـ َميؿ الل .
قػػاؿ عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ : أتػػاني جبريػػؿ ، وأَػػذ بيػػدي ا فػػأراني بػػاب الجنػػ  
تػػي ، فقػػاؿ أبػػو بكػػر رضػػي الل عنػػو : يػػا رسػػوؿ الل وددُت  التػػي تػػدَؿ منػػو ُأمَّ

أما إنَّؾ يا أبا  أنَّي كنُت معؾ حتى أنظر إليو ، فقاؿ ، صمى الل عميو وسمـ :
 ه أبو داود  روا. بكر أوؿ مف يدَؿ الجن  مف ُأمَّتي 

إننا حيف نعرض في ىذه المواعظ سيرة الَمفاء الراشديف والرعيؿ األوؿ 
ا ال ننػػوي مػػف ذلػػؾ تفضػػيؿ بعضػػيـ عمػػى بعػػض، فجمػػيعيـ مػػف المسػػمميف فإّنػػ

حػػػدىـ أا ومػػػا كػػػاف ا وىػػػاجروا مًعػػػ  همنػػػوا وجاىػػػدوا مًعػػػصػػػحاب  رسػػػوؿ الل  
 يتعالى عمى اآلَر.
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ميػػو ويقػػوؿ عمػػي َيػػر منػػي فػػي فػػأبو بكػػر حػػيف ُيسػػأؿ عػػف عمػػي يرنػػي ع
رنػػي عميػػو ويقػػوؿ كػػاف أبػػو بكػػر سػػأؿ عػػف أبػػي بكػػر ييُ وعمػػي حػػيف ، كػػذا وكػػذا 

منػػي فػػي كػػذا وكػػذا، وكػػذلؾ كانػػت العبلقػػ  بػػيف عمػػي وبػػيف عمػػر وعرمػػاف  اَيػػرً 
 وبقي  الصحاب  الكراـ رضواف الل عمييـ أجمعيف.

: أي أَرج البَاري عف محمد بف عمي بف أبي طالب، قاؿ: قمػت ألبػي
  ؟ قػػاؿ أبػػو بكػػر، قمػػت: رػػـ مػػف؟ قػػاؿ: عمػػر،النػػاس َيػػر بعػػد رسػػوؿ الل  

شيت أف يقوؿ عرماف، فقمت: رـ    رجؿ مف المسمميف.نت؟ قاؿ: ما أنا إالّ أَو
ا ُنَّيػػػر بػػػيف النػػػاس فػػػي زمػػػاف وروى البَػػػاري عػػػف ابػػػف عمػػػر قػػػاؿ: كّنػػػ

بػف عفػاف    فنَير أبا بكر رـ عمر  ابف الَطاب  رـ عرماف  ارسوؿ الل  
  وال ينكػره. وزاد الطبراني في الكبير، فػيعمـ بػذلؾ النبػي   . لل عنيـرضي ا

 بيذا الترتيب بالتفضيؿ.   كاف يقرّ و  نّ : أأي 
   أيّ َرج الشيَاف عف عمرو بف العاص قاؿ: قمت يا رسوؿ الل  أو 

الناس أحب إليؾ؟ قاؿ: عائش . قمت: مف الرجاؿ: قاؿ أبوىا: قمُت رـ مف؟ 
 قاؿ: رـ عمر بف الَطاب.

سممي كبلـ سوء بكر رضي الل عنو وبيف ربيع  األ بيأوجرى بيف 
بو أفسرعاف ما ندـ  ر رضي الل عنو كمم  كرىيا ربيع ،بو بكأتفاىـ فقاؿ 

ا بكر رضي الل عنو فقاؿ لربيع : يا ربيع  رّد عمّي مرميا حتى يكوف قصاصً 
فعؿ أ: ال َرة، فقاؿ ربيع بؿ اآلف تاَذ حقؾ مني في الدنيا قأجؿ ألي مف 
لل ؾ لرسوؿ الل صمى او الشكونّ أعمّي مرميا  ، لتردفّ بو بكر : لتقولفّ أفقاؿ  

لى إؿ. فانطمؽ أبو بكر رضي الل عنو نا بفاعأعميو وسمـ، فقاؿ ربيع  : ما 
سمـ، أناس مف قبيم  أو وسمـ وانطمؽ ربيع  َمفو، وجاء النبي صمى الل عمي

لى رسوؿ الل صمى الل عميو إء يشكوؾ شي با بكر في أيّ أحـ الل فقالوا لو ر 
بو بكر أتدروف مف ىذا؟ ىذا ألذي قاؿ لؾ ما قاؿ؟ فقاؿ ربيع : وسمـ، وىو ا

 يمتفت رسوؿ الل اكـ، احذروا ، لئبّل يّ إصديؽ، وىذا راني ارنيف في الغار ال
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بي بكر فيغضب أكـ اتبعتموني لتنصروني عمى نّ أ صمى الل عميو وسمـ فيظفّ 
 رسوؿ الل فيغضب الل لغضبيما فييمؾ ربيع   يعني نفسو  

بو بكر وتبعو ربيع  ، حتى وصبل رسوؿ الل صمى الل عميو أفانطمؽ 
وسمـ فقاؿ ما لؾ والصديؽ فقاؿ ربيع  : يا رسوؿ الل كاف كذا وكذا، فقاؿ لي 

 ، فابيتُ اقصاصً    يكوفىا عميّ  اي ردّ  كمم  كرىتيا فقاؿ لي ، قؿ كما قمتُ 
و ، ولكف جؿ ال تردىا عميأرسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ:   فقاؿ  فرفضتُ 

 بو بكر رضي الل عنو وىو يبكي .أى فولّ ، با بكر أقؿ: قد غفر الل لؾ يا 
 : كاف يَرج عمى أصحابو رسوؿ الل   نس أفّ أَرج الترمذي عف أو 

حد أكر وعمر فبل يرفد إليو ييـ أبو بمف المياجريف واألنصار وىـ جموس ف
ظر إلييما ويبتسماف يما كانا ينظراف إليو ويننّ إ أبو بكر وعمر فمنيـ بصره إالّ 
 لييما.إإليو ويبتسـ 

  َرج ذات رسوؿ الل   َرج الترمذي والحاكـ عف ابف عمر أفّ أو 
ا عف يمينو واآلَر عف شمالو حدىمأيوـ فدَؿ المسجد، وأبو بكر وعمر 

 بعث يـو القيام .يما وقاؿ: ىكذا نُ َذ بأيديهوىو 
  نفػػػػػػرا مػػػػػػف ا عنػػػػػد بػػػػػػاب النبػػػػػػي    قػػػػػػاؿ: كّنػػػػػػوروي عػػػػػف جػػػػػػابر  

المياجريف واألنصار نتذاكر الفضائؿ فارتفعت أصواتنا فَرج عمينا رسػوؿ الل 
  تقدموا عمى باب أبي بكر نتـ؟ قمنا نتذاكر الفضائؿ، قاؿ: فبلأ  فقاؿ: فيـ 

 يا واآلَرة.و أفضمكـ في الدننّ إأحدا ف
  قاؿ أمرنػا رسػوؿ َرج أبو داود والترمذي عف عمر بف الَطاب  أو 
سػػبؽ أبػػا بكػػر  فػػي أ عنػػدي، قمػػت: اليػػـو   أف نتصػػدؽ فوافػػؽ ذلػػؾ مػػااًل الل  

ما أبقيت ألىمؾ  يا ابف  ،العطاء  فجئت بنصؼ مالي، فقاؿ  لي  رسوؿ الل 
ه  مػف مػاؿ  فقػاؿ: يػا   بكػؿ مػا عنػدتػى أبػو بكػر  أ: مرمػو، و الَطاب  قمػتُ 

سػبقو فػػي أ: ال ليػـ الل ورسػػولو، فقمػتُ  ألىمػؾ؟ قػػاؿ: أبقيػتُ  أبػا بكػر: مػػا أبقيػتَ 
 " قاؿ الترمذي ىذا حديث حسف صحيم.اشيء، أبدً 
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َػػرج مسػػمـ عػػف أبػػي ىريػػرة أ  السػػباؽ فػػي كػػؿ عمػػؿ صػػالم. فكػػاف  
   قاؿ: قاؿ رسوؿ الل     ًبكر: ا؟ قاؿ أبو : مف أصبم منكـ اليوـ صائم

طعـ اليـو أناا قاؿ: فمف أة؟ قاؿ أبو بكر: أنا، قاؿ فمف تبد منكـ  اليوـ  جناز 
ا؟ قػاؿ أبػو بكػر: نا، قػاؿ: فمػف عػاد اليػوـ مػنكـ مريًضػأا؟ قاؿ أبو بكر: مسكينً 

  دَؿ الجن .الّ إ: ما اجتمعف في امرئ   نا. فقاؿ رسوؿ الل  أ
 في سبيؿ الل. ا، وكاف ينفؽ أموالو  غنيِّ وقد كاف أبو بكر  

  مف أموالو الَاص  سبع  مف العبيػد كػانوا يعػذبوف عنػد عتؽ  أوقد 
، وزئيػره أـ  وعػامر بػف فييػرة  أسيادىـ إلسبلميـ مف بينيـ ببلؿ الحبشػي  

 عبيس والنيدي  وابنتيا.
ي أراؾ تعتػؽ عتػؽ: يػا بنػي إّنػأعتػؽ مػف أقاؿ لو أبوه، أبو قحافػ ، حػيف 

ا أقوياء يمنعونؾ ويقوموف دونؾ، فقػاؿ  جمدً أعتقت رجااًل ؾ نّ أا فمو ا ضعافً رقابً 
نزؿ الل عػز وجػؿ أبتػي إنػي أريػد مػا عنػد الل، فػأيػا  أبػو بكػر رضػي الل عنػو :

ػػػػا َمػػػػف َأْعَطػػػػى َواتَّقَػػػػى قولػػػػو تعػػػػالى:  ػػػػُرُه  َوَصػػػػدََّؽ ِباْلُحْسػػػػَنى  َفَأمَّ َفَسُنَيسّْ
 .ِلْمُيْسَرى

 ليػػد : مػػا اعتقػػو إالّ     كػػر بػػبلاًل عتػػؽ أبػػو بأوقػػد قػػاؿ المشػػركوف لمػػا 
َوَمػػا الَحػػٍد ِعنػػَدُه ِمػػف نّْْعَمػػٍ  ، فنػػزؿ قولػػو تعػػالى:   لنعمػػ   كانػػت لػػببلؿ عنػػده

 .َوَلَسْوَؼ َيْرَضى ِإال اْبِتَغاء َوْجِو َربِّْو األْعَمى  ُتْجَزى 
ري عف عائش    والبَاوأَرج أبو نعيـ في الحمي  عف زيد بف أرقـ  

  ممموؾ  عبد يَدمو  يغؿ نو كاف ألبي بكر  أعنيا ذكرت رضي الل 
عميو  أي: يَونو  فأتاه ليم  بطعاـ فتناوؿ منو لقم  فقاؿ لو الممموؾ: مالؾ 
كنت تسألني كؿ ليم  ولـ تسألني الميم   عف ىذا الطعاـ  قاؿ: حممني عمى 

عمؿ و حصؿ عميو بطريؽ حراـ وىو نّ أالجوع مف أيف جئت بيذا  فاَبره  ذلؾ
لؾ كدت  : إف كدت أف تيمكني، وفي رواي : أؼٍّ الكيان   قاؿ أبو بكر  

 دَؿ يده في حمقو فجعؿ يتقيأ وجعمْت ال تَرج، فقيؿ لو: إفّ أأف تيمكني، ف
أ  بالماء، فدعا بطست مف ماء فجعؿ يشرب ويتقيّ ىذه  المقم   ال تَرج إالّ 
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ىذه المقم ؟ قاؿ: لو لـ جؿ أفقيؿ لو: يرحمؾ الل كؿ ىذا مف  حتى رمى بيا،
عيا ألَرجتيا  بَروج روحي م مد نفسي ألَرجتيا  لو لـ تَرج إالّ تَرج إالّ 

  يقوؿ: كؿ جسد نبت مف ي  سمعت رسوؿ الل  نّ إوأَرجت روحي معيا ف
سحت  أي: نبت مف حراـ  فالنار أولى بو، فَشيت أف ينبت شيء مف 

 . ٔ جسدي مف ىذه المقم 
الكيان   أجر فّ والترىيب محمد َميؿ ىراس "ألرغيب ويقوؿ محقؽ الت

  حيف أكمو لـ يكف يعمـ ذلؾ ولو لـ الصديؽ   أكمو، ولكفّ  سحت ال يحؿّ 
َبره والطعاـ عمى أا و لمّ يَبره الغبلـ بو لما كاف عميو مف ذلؾ بأس. ولكنّ 

حالو في معدتو لـ ييضـ بعد اقتضى مقاـ الصديقي  استفراغ ذلؾ الطعاـ 
  بعد أف قاء  وتقيأ  ما في بطنو قاؿ: الميـ ال نو  أورد  الَبيث. وقد

 .  ٕ تؤاَذني بما َالط األمعاء وتشربتو العروؽ
 عند   إالّ فمرؿ ىذه التقوى ال نجدىا في ىذه األم  بعد رسوؿ الل  

 يا تقوى صديقي  كما سماىا المحقؽ.الصديؽ أبي بكر، إنّ 
  ؟فمف في ىذه الدنيا اليـو مرؿ أبي بكر  

  مَّ أُ  ؟ فقد كاف كؿ فرد منيـ يعدؿ وحده ومرؿ صحاب  رسوؿ الل  
 بأسرىا.
  فػي و لػـ يكػف مػد رسػوؿ الل  ّنػأجمد عمماء السيرة والتفسير عمى أو 
ِإالَّ َتنُصػػػُروُه َفقَػػػْد َنَصػػػَرُه المّػػػُو ِإْذ  الصػػػديؽ. وفيػػػو نػػػزؿ قولػػػو تعػػػالى: الّ إالغػػػار 

َرَجُو الَِّذيَف َكَفُرواْ  َْ رَاِنَي اْرَنْيِف ِإْذ ُىَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُؿ ِلَصاِحِبِو اَل َتْحَزْف ِإفَّ  َأ
 [.ٔٗ]التوب :  الّمَو َمَعَنا

ا بيػذه رض جميًعػقاؿ الحسف البصري: لقػد عػاب الل عػز وجػؿ أىػؿ األ
  يتموىا فبكى وقاؿ: أنا والل صاحبو.وسمد أبو بكر رجبًل ،   أبا بكراآلي  إالّ 

 ، فقػد ىذه اآلي  رناء صريم وكبير مف الل سبحانو ألبي بكػر  وفي 
عاد عميػو الضػمير فػي ىػذه االيػ  َمػس مػرات فػي قولػو تعػالى:  رػاني ارنػيف  
                                           

  4/814اَظز : ايات انصحابث: ( 1)

 . 2/342اندزغيب واندزهيب قبل انًحاق: ( 4)
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ذ يقػوؿ لصػاحبو  وفػي إوفػي قولػو تعػالى:   ِإْذ ُىَما ِفػي اْلَغػارِ وقولو تعالى: 
 .َناِإفَّ الّمَو َمعَ قولو تعالى:  ال تحزف  وفي قولو تعالى: 

نػػزؿ الل، ولػػـ أ   ال تحػػزف  كمػػا   ألبػػي بكػػر  وقػػد قػػاؿ الرسػػوؿ  
ا بؿ كاف حزينا عمى محمػد   لـ يكف َائفً أبا بكر   فّ ا أل يقؿ لو: ال تَؼ

  ّْلػػػذلؾ ا أذى كػػػاف    مػػػف أف يػػػراه المشػػػركوف ويقتمػػػوه ومػػػف أف يصػػػاب بػػػأي
أف يَػرج منيػػا    الغػار قبمػو ليسػد رقوبػو بَػرؽ ريابػو َشػي دَػؿ أبػو بكػر  

  .ما يؤذي رسوؿ الل  
بػي بكػر حتػى أيمػاف إشيادة الل عمى  ِإفَّ الّمَو َمَعَناوفي قولو تعالى: 

الل يعمـ ما في القموب وما يفعمو الناس في المستقبؿ، والل  فّ ألا قياـ الساع  
وتعػػد ىػػذه اآليػػ  واحػػدة مػػف معجػػزات ىػػذا   مػػد المػػؤمنيف.سػػبحانو ال يكػػوف إالّ 

 قراف العظيـ.ال
 عمػػػى دولػػػ  كسػػػرى. فػػػالفرس منػػػذ أف أسػػػمموا بعػػػد أف قضػػػى عمػػػر  

شػد الكػره ومػا أا عمى أبي بكر وعمر ويكرىونيما ا كبيرً يحمموف في قموبيـ حقدً 
يـ لـ ولف يستطيعوا أف يحرفوا ىذه اآلي  فما فتئوا  أنّ   إالّ يزالوف يمعنونيما  

غوىػا ولـ يسػتطيعوا أف يحرفوىػا ويم إلى يومنا ىذا يتمونيا في صبلتيـ وبيوتيـ
نَّا َلُو الل سبحانو تعيد بحفظ كتابو فقاؿ جؿ شانو  فّ أل ْلَنا الذّْْكَر َواِ  ِإنَّا َنْحُف َنزَّ

ف هف لكػػػاف اليػػػـو لكػػػؿ ممػػػ  قػػػر هلػػػوال أف تعيػػػد الل بحفػػػظ ىػػػذا القػػػر و  َلَحػػػاِفُظوفَ 
 .ا وهَرً مكتوب حسب ىواىـ. فممو الحمد أواًل 
 ()والدتا لثة عشرة : الموعظة الثا
لػو وصػحبو هبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمػى بسـ الل والحمد لل والص

 ومف وااله.
 َربََّنػػػػا اَل َتْجَعْمَنػػػػا ِفْتَنػػػػً  لّْْمقَػػػػْوـِ الظَّػػػػاِلِميَف  َِنػػػػا ِبَرْحَمتِػػػػَؾ ِمػػػػَف اْلقَػػػػْوـ َوَنجّْ
 .اْلَكاِفِريفَ 

دناف ، وعػػػدناف إلػػػى ينتيػػػي نسػػػب النبػػػي صػػػمى الل عميػػػو وسػػػمـ إلػػػى عػػػ
إسماعيؿ عميو السبلـ ، فيو محمد بف عبد الل بف عبد المطمب بف ىاشػـ بػف 
عبد مناؼ بف قصي بػف كػبلب بػف مػرة بػف كعػب بػف لػؤي بػف غالػب بػف ِفْيػر 
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بف مالؾ بف النَّضػر بػف كنانػ  بػف َزيمػ  بػف مدركػ  بػف إليػاس بػف ُمَضػر بػف 
لد إسماعيؿ ، وىذا ىو المتفػؽ ِنزار بف معّد بف عدناف ، وعدناف مف صريم و 

 عميو بيف كتّاب السَّْير 
بػػراىيـ ولػػد إسػػماعيؿ إالل اصػػطفى مػػف  قػػاؿ عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ: إفّ 
. انانػػػ ، واصػػػطفى مػػػف بنػػػي كنانػػػ  قريًشػػػواصػػػطفى مػػػف ولػػػد إسػػػماعيؿ بنػػػي ك

 واصطفى مف قريش بني ىاشـ، واصطفاني مف بني ىاشـ.
ػػػػ ا فضػػػػؿ امػػػػػرأة فػػػػي قػػػػريش نسػػػػػبً و همنػػػػ  بنػػػػت وىػػػػػب، وىػػػػي يومئػػػػذ أوأمُّ
مػػف قبػػؿ أبيػػو  ا  أعظػػـ النػػاس والعػػرب شػػرفً ، فمقػػد كػػاف رسػػوؿ الل  اوموضػػعً 

  و.وأمّ 
ولػػػد يػػػـو االرنػػػيف مػػػف شػػػير ربيػػػد   الرسػػػوؿ   فّ أتجمػػػد كتػػػب السػػػيرة 

 ـ.ٓٚ٘وؿ سن  األ
 همنػػ  بنػػت وىػػب أـّ  النػػاس كػػانوا يتحػػدروف أفّ  وفػػي سػػيرة ابػػف ىشػػاـ أفّ 

يػػػا أتيػػػت  يعنػػػي رأت رؤيػػػا فػػػي المنػػػاـ  حػػػيف ث أنّ تحػػػدّ    كانػػػترسػػػوؿ الل  
 ، فػػإذا وقػػد فػػي د ىػػذه األّمػؾ حممػػت بسػػيّ ّنػإ  فقيػػؿ ليػػا: حممػت برسػػوؿ الل  

ا، ورأت حػػػيف حاسػػػد رػػػـ سػػػميو محمػػػدً  األرض فقػػػولي أعيػػػذه بالواحػػػد مػػػف كػػػؿّ 
 و َرج منيا نور رأت بو قصور ُبصرى مف أرض الشاـ.نّ أحممت بو 

و قػػد ولػػد لػػؾ ّنػػأعبػػد المطمػػب   أرسػػمت إلػػى جػػده و  ولمػػا وضػػعتو أّمػػ
تاه فنظر إليو وحدرتو بما رأت حيف حممت بو وما قيؿ و فانظر إليو فأتِ غبلـ فأْ 

 ليا فيو وما أمرت بو أف تسميو.
و َػػرت  وسػػقطت  كريػػر مػػف ّنػػأتػػاب البدايػػ  والنيايػػ  البػػف كريػػر وفػػي ك

ىيػػػػا وأزيحػػػػت عػػػػف األصػػػػناـ ليمػػػػ  مولػػػػده عميػػػػو الصػػػػبلة والسػػػػبلـ، َػػػػرت لوجو 
 أماكنيا.

وقػػاؿ الحػػافظ أبػػو بكػػر محمػػد بػػف جعفػػر بػػف سػػيؿ الَرائطػػي فػػي كتػػاب 
ىواتؼ الجاف.. حدرني مَزوـ بف ىانئ عف أبيو.. لمػا كانػت الميمػ  التػي ولػد 
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يػػػػواف كسػػػػرى وسػػػػقطت منػػػػو أربػػػػد عشػػػػرة شػػػػرف  إ  : ارتػػػػجّ فييػػػػا رسػػػػوؿ الل  
مدت نار ف مػا أصػبم كسػرى أفزعػو فم،  ارس ولػـ تَمػد قبػؿ ذلػؾ بػألؼ عػاـَو

 ذلؾ.
وروى يعقػػػػوب بػػػػف سػػػػفياف عػػػػف عائشػػػػ  رضػػػػي الل عنيػػػػا، قالػػػػت: كػػػػاف 

  قاؿ: يا معشر ييودي قد سكف مك  فمما كانت الميم  التي ولد فييا النبي  
و ولػد فػي ىػذه ّنػود؟ قػالوا ال نعمػـ قػاؿ انظػروا  فإقريش ىؿ ولد فػيكـ الميمػ  مولػ

فقيػؿ قػد ولػد لعبػد  فانصػرفوا فسػألوا .مػ ..يف كتفيػو عبلالميم  نبػي ىػذه األمػ  بػ
و فأَرجتػػو ليػػـ فممػػا الل بػػف عبػػد المطمػػب غػػبلـ فػػذىب الييػػودي معيػػـ إلػػى أّمػػ

عميػػو وقػػاؿ: ذىبػػت النبػػوة مػػف بنػػي  اشػػيِّ  سػػقط  مغ رأى الييػػودي العبلمػػ  َػػرَّ 
 إسرائيؿ.

. قاؿ ابف إسحاؽ وحػدرني صػالم بػف إبػراىيـ اوفي سيرة ابف ىشاـ أيضً 
لػػرحمف بػػف عػػوؼ عػػف يحيػػى عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف سػػعد بػػف زرارة بػػف عبػػد ا

األنصاري قاؿ: حدرني رجؿ مػف رجػاؿ قػومي عػف حسػاف بػف رابػت قػاؿ: والل 
أعقؿ كؿ ما سمعت إذ سمعت  إني لغبلـ يفعو  قوي  ابف سبد سنيف أو رماف

يصػرخ بػأعمى صػوتو عمػى أطمػ   عمػى حصػف  يرػرب يػا معشػر ييػػود  اييوديِّػ
حمػػد الػػذي أويمػػؾ مالػػؾ؟ قػػاؿ: طمػػد الميمػػ  نجػػـ وا إليػػو قػػالوا لػػو حتػػى إذا اجتعمػػ

 ولد بو.
سػػعيد بػػف عبػػػد الػػرحمف بػػػف حسػػاف بػػػف  قػػاؿ محمػػد بػػػف إسػػحاؽ فسػػػألتُ 

  المدينػػ . قػػاؿ: ابػػف رابػػت ابػػف كػػـ كػػاف حسػػاف بػػف رابػػت مقػػدـ رسػػوؿ الل  
مسػيف فسػستيف سن ، وقدميا رسوؿ الل   مد حسػاف مػا   وىػو ابػف رػبلث َو

سناده حسف..  ىو ابف سبد سنيفسمد و   رواه ابف إسحاؽ وا 
، وتوفيػت أمػو همنػ  وعمػره َمػس سػػنوات يًمػا  يتوقػد ولػد رسػوؿ الل  

 أو ست سنوات.
و بمػبف ابػف   رويبػ ، أرضػعتأوؿ مف ارضعتو   وتذكر كتب السيرة أفّ 

  يعػرؼ ذلػؾ قبؿ أف تقدـ حميمػ ، وكػاف رسػوؿ الل   اليا اسمو مسروح أيامً 
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مكػػ  سػػأؿ عنيػػا وعػػف ابنيػػا مسػػروح  بػػ  ويصػػميا مػػف المدينػػ ، فممػػا افتػػتملروي
، وكانػػت رويبػػ  اا مػػنيـ حيِّػػا وسػػأؿ عػػف قرابتيمػػا فمػػـ يجػػد أحػػدً يمػػا ماتػػنّ أَبر أُ فػػ

  .الرسوؿ   جاري  ألبي ليب عـّ 
: كانػػت حميمػػ  بنػػت أبػػي ذؤيػػب السػػعدي  أـ اوفػػي سػػيرة ابػػف ىشػػاـ أيًضػػ

يػػا َرجػػت مػػف بمػػدىا مػػد زوجيػػا وابػػف ث أنّ   التػػي أرضػػعتو تحػػدّ رسػػوؿ الل  
ليػػا صػػغير ترضػػعو فػػي نسػػوة مػػف بنػػي سػػعد بػػف بكػػر تمػػتمس الرضػػعاء. قالػػت 

 .اباء شديدة القحط لـ تبؽ ليا شيئً وذلؾ في سن  شي
قمػػراء لونيػا مائػػؿ إلػػى الصػػفرة أو   قالػت: فَرجػػت راكبػػ  عمػى أتػػاف داّبػػ

 ومػػا تػػدرّ    والل مػػا تػػبّض بػػيض مائػػؿ إلػػى الكػػدرة معنػػا شػػارؼ ناقػػ  كبيػػرة مسػػنّ أ
جمد مف صبينا الذي معنا مف كرػرة بكائػو مػف أبقطرة مف حميب وما نناـ ليمنا 

 التػػي معنػػا تػػدرّ   شػػدة الجػػوع ولػػيس فػػي صػػدري حميػػب يشػػبعو وال الناقػػ  المسػػنّ 
راكبػ  عمػى دابتػي  ولكف كنا نرجػو الغيػث والفػرج، فَرجػتُ  بقطرة حميب لتغذيو
ا مكػػ  حتػػى قػػدمن معيػفَّ  بالركػػب والمػػواتي سػػافرتُ  عػػف المحػاؽ تمػؾ وقػػد تػػأَرتُ 

عمييػػا  َض رِ  وقػػد ُعػػا إالّ جر فمػػا مّنػػأا نرضػػعيـ بػػنمػػتمس الرضػػعاء نطمػػب أوالدً 
ا كنػا نرجػو المعػروؼ وذلػؾ أّنػ ا   فتأباه ترفضو إذا قيؿ ليا يتيـرسوؿ الل  

 وومػػا عسػػى أف تصػػند أّمػػ  ا نقػػوؿ يتػػيـ؟واإلكػػراـ واليػػدايا مػػف أبػػي الصػػبي فكّنػػ
، فمػا بقيػت  ننا كمػا يكرمنػا أبػو الصػبي فكنػا نكرىػو لػذلؾيما ال يكرمانّ إوجده ف

ي ا ألّنػوحػدي لػـ أجػد رضػيعً  نػا بقيػتُ أ إالّ  ارضػيعً   أَػذتْ امرأة قدمت معػي إالّ 
َّ  جئتُ   نا وزوجي االنطبلؽ والرجوع إلػى بمػدنا قمػتُ أنا جمعنا وعزمأرة فمما متأ

  ر عمػى رضػيد غيػر رسػوؿ الل  لصاحبي وزوجي بعػد أف يئسػنا مػف العرػو 
إلػػى ذلػػؾ  والل ألذىػػبفّ  انػػا رضػػيعً أا ولػػـ أجػػد كػػؿ مػػنيف رضػػيعً  و وجػػدتْ ّنػػإوالل 

ذلػػؾ عسػػى الل أف يجعػػؿ لنػػا فيػػو  و قػػاؿ ال بػػأس عميػػؾ أف فعمػػتِ اليتػػيـ فآلَذّنػػ
 أنػػي لػػـ إليػػو فأَذتػػو ومػػا حممنػػي وال دفعنػػي عمػػى أَػػذه إالّ  بركػػ  قالػػت فػػذىبتُ 
و فػػي حجػػري بػػو إلػػى رحمػػي فممػػا وضػػعتُ  و رجعػػتُ فممػػا أَذتُػػ أجػػد غيػػره قالػػت،
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قبؿ عمى ردياي بما شاء مف لبف فشرب حتى روي وشرب معو أوعمى صدري 
أَػػوه حتػػى روي رػػـ نامػػا كبلىمػػا ومػػا كنػػا ننػػاـ معػػو قبػػؿ ذلػػؾ مػػف بكػػاء ابننػػا 

  فوجػػػػد رػػػػديييا مممػػػػوءيف وصػػػػبينا مػػػػف الجػػػػوع وقػػػػاـ زوجػػػػي إلػػػػى ناقتنػػػػا المسػػػػنّ 
 معو حتى ارتوينا وشبعنا فبتنا بَير ليم . ب منيا فشرب وشربتُ بالحميب فحم

نسػػم   قالػت فقػاؿ لػػي زوجػي حػيف أصػػبحنا اعممػي يػا حميمػػ  لقػد أَػذتِ 
مبارك  قالت: فقمت: والل إني ألرجو ذلؾ رـ َرجنا وقد سػبقني بػالَروج قبمػي 

بتي و عمييا معي فكانت دانا دابتي وحممتُ أ معي فركبتُ  صواحبي المواتي جئفَ 
صػواحبي حتػى  عمييا وفػي حجػري ىػذا الصػبي اليتػيـ تسػبؽ دوابّ  التي ركبتُ 

أقيمػػي وانتظرينػػا ال تعجمػػي  لػػي يػػا ابنػػ  أبػػي ذؤيػػب ويحػػؾِ  إف صػػواحبي لػػيقمفَ 
يا ليي ىي بمى والل إنّ  فأقوؿ ليفّ   عمييا؟ َرجتِ  التي كنتِ  أليست ىذه دابتؾِ 

عمػػـ أازلنػػا مػػف بػػبلد بنػػي سػػعد ومػػا نا من: رػػـ قػػدمتليػػا لشػػأنا قالػػ والل إفّ  فػػيقمفَ 
ض التػي كنػا نػازليف بيػا جدب منيا فنحمب ونشرب فػاألر أرض الل أا مف أرضً 

قػػػدمنا بيػػػذا الرضػػػيد ف أال زرع فييػػػا وال نبػػػات ولكػػػف بعػػػد  قاحمػػػ  اكانػػػت أرًضػػػ
غنامنػا تػروح فتسػرح فػي ىػذه األرض الجػدباء لكنيػا تعػود إلينػا أالمبارؾ كانػت 

وكانت أغناـ غيرنا تسرح ، ا بالمبف فنحمبيا ونشرب شبعى قد امتؤلت ضروعي
في األرض نفسيا التي تسرح فييا أغنامنا لكنيا تعػود إلػى أصػحابيا لػيس فػي 
ضػػروعيا قطػػرة لػػبف حتػػى كػػاف الحاضػػروف مػػف قومنػػا يقولػػوف لرعيػػانيـ ويمكػػـ 
، اسرحوا حيػث يسػرح راعػي بنػت أبػي ذؤيػب التػي جػاءت بيػذا الرضػيد اليتػيـ 

بقطػرة لػبف وتػروح وترجػد  ا مػا تػبّض مػف المرعػى أغنػاميـ جياًعػ فتروح وترجػد
ا لبنػػػا فمػػػـ نػػػزؿ نتمتػػػد بَيػػػره وبركػػػ  وجػػػوده معنػػػا حتػػػى فصػػػمتو أغنػػػامي شػػػباعً 
و الغممػػاف فمػػـ ال يشػػبّ  اضػػي سػػنتيف مػػف عمػػره وكػػاف يشػػب شػػبابً وفطمتػػو بعػػد م

 .او حتى كاف غبلما غميظا شديدً يبمغ سنتي
حرص شيء عمػى مكرػو فينػا فبعػد أف أقالت: فقدمنا بو عمى أمو ونحف 

ا انتيت مدة الرضاع  قدمنا إلى أمو نمتمس منيا قبوليا أف يبقى عندنا لمػا كّنػ
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ني إعنػػدنا حتػػى يغمػػظ فػػ ابنػػؾِ  و وقمنػػا ليػػا لػػو تركػػتِ نػػرى مػػف بركتػػو فكممنػػا أّمػػ
 و معنا.عمييا حتى رددتُ  أَشى عميو وباء مك ، قالت: فمـ نزؿ بيا ونممّ 

و بعػد مقػدمنا بػو وبينمػا كػاف يمعػب مػد أَيػو ّنػأفو الل  قالت: فرجعنا بو
في الرضاع  َمؼ بيوتنا إذ أتانا أَوه يسرع في ركضػو فقػاؿ لػي وألبيػو: ذاؾ 

ا بطنػو أَي القرشي محمد قد أَذه رجػبلف عمييمػا ريػاب بػيض فأضػجعاه فشػقّ 
فيمػػا يسػػوطانو يػػدَبلف السػػوط والعػػود فػػي بطنػػو فجعػػبل يقمبانيػػا فَرجػػت أنػػا 

و والتزمو زوجػي ا قد تغير لوف وجيو. قالت: فالتزمتُ ي نحوه فوجدناه قائمً وزوج
يػا بنػي؟ قػاؿ: جػاءني رجػبلف عمييمػا ريػاب بػيض فأضػجعاني  فقمنا لو: ما لؾَ 

دري مػػا ىػػو. قالػػت فرجعنػػا بػػو إلػػى َيمنػػا. أا ال وشػػقا بطنػػي فالتمسػػا فيػػو شػػيئً 
غػػبلـ قػػد أصػػيب أف يكػػوف ىػػذا ال قالػػت وقػػاؿ لػػي زوجػػي يػػا حميمػػ  لقػػد َشػػيتُ 

بمكػروه فألحقيػو بأىمػػو قبػؿ أف يظيػر ذلػػؾ بػو قالػت: فاحتممنػػاه فقػدمنا بػو عمػػى 
د أمو. فقالت لي مػا أقػدمؾ بػو. مػا الػذي جعمػؾ تعػوديف بػو أيتيػا المرضػع  وقػ

 كنت حريص  عميو عمى بقائو عندؾ؟
كمػا  و إليػؾِ ديتُػاألحػداث عميػو فأ فقمت ليا: قضػيت الػذي عمػي وتَوفػتُ 

يػا قالت: فمـ تػدعني حتػى أَبرتُ  فأصدقيني َبرؾِ  : ما ىذا شأنؾِ تحبيف. قالت
والل مػػػػا ، عميػػػػو الشػػػػيطاف؟ قالػػػػت: قمػػػػت: نعػػػػـ، قالػػػػت: كػػػػبّل  قالػػػػت: أفتَوفػػػػتِ 

 َبره؟ أفبل أَبرؾِ  الشأنً  يَّ نَ ف لبُ ا  لمشيطاف عميو مف سبيؿ و 
ىػػي األَػػرى    تقػػّص قالػػت: قمػػت بمػػى، فأَػػذت همنػػ  أـ رسػػوؿ الل  

بػػو حػػيف   : فقالػػت: حػػيف حممػػتُ مػػا رأت فػػي ابنيػػا محمػػد   لحميمػػ  السػػعدي 
و َػػرج منػي نػػور أضػػاء لػي قصػػور بصػػرى مػػف ّنػػأا فػػي بطنػي رأيػػت كػاف جنيًنػػ

عمػي وال أيسػر منػو، ولػـ  ارض الشاـ، فوالل ما رأيت مػف حمػؿ قػط كػاف أَػؼّ 
و لواضػػػد يديػػػو ّنػػػا  و و بػػػو، ووقػػػد حػػػيف ولدتُػػػ شػػػعر بػػػأي رقػػػؿ وألػػػـ حػػػيف حممػػػتُ أا

 دعيو وانطمقي راشدة.، رأسو إلى السماء  اعً باألرض راف
، فقػد    في طفولتو رابت في الحػديث الصػحيمصدر الرسوؿ   وشؽّ 

  رسػوؿ الل   نس رضي الل عنو أفّ أروى شؽ صدره البَاري وغيره، وعف 
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أتػػػاه جبريػػػؿ وىػػػو يمعػػػب مػػػد الغممػػػاف فأَػػػذه جبريػػػؿ فصػػػرعو فشػػػؽ عػػػف قمبػػػو 
الشيطاف منؾ رـ غسمو في طست مف ذىب فاستَرج منو عمق  فقاؿ ىذا حظ 

بماء زمـز رـ ألمو رػـ أعػاده فػي مكانػو وجػاء الغممػاف يسػعوف إلػى أمػو  يعنػي 
ؿ تِػػػػقػػػػد قُ  امحمػػػػدً  حميمػػػػ  السػػػػعدي  مرضػػػػعتو فػػػػي ديػػػػار بنػػػػي سػػػػعد  فقػػػػالوا: إفّ 

رػر ذلػؾ أت أرى نس: وكنػأتقد الموف  متغير لوف وجيو  قاؿ فاستقبموه وىو من
وفػي سػيرة ابػف ىشػاـ. وقػاؿ  . رواه مسػمـ فػي المعػراج. المَيط في صدره  

 حػد الحفػاظ العممػاء عػف بعػض أىػؿ العمػـ أفّ أؽ، وحدرني رػور وىػو اابف اسح
َبرنػػا عػػف نفسػػؾ أ . قػػالوا لػػو: يػػا رسػػوؿ الل مػػف أصػػحاب رسػػوؿ الل   انفػػرً 

 نا دعوة أبػي إبػراىيـ وبشػرى أَػي عيسػى، ورأت أمػي حػيف حممػتْ أقاؿ: نعـ. 
واسترضعت في بني سعد بف بكر  َرج منيا نور أضاء قصور الشاـ.و نّ أبي 

فبينػا أنػا مػد أَػػي  فػي الرضػاع   َمػؼ بيوتنػػا نرعػى بيمػا  صػغار اإلبػػؿ  إذ 
رػػـ أَػػذاني  اريػػاب بػػيض بطسػػت مػػف ذىػػب مممػػوء رمًجػػأتػػاني رجػػبلف عمييمػػا 

فشػػقا بطنػػي واسػػتَرجا قمبػػي فشػػقاه فاسػػتَرجا منػػو عمقػػ  سػػوداء فطرحاىػػا رػػـ 
بعشػرة  وُ ْنػحػدىما لصػاحبو زِ أي بذلؾ الرمج حتى أنقياه رـ قاؿ قمبي وبطنغسبل 

مف أمتو فوزنني بيػـ فػوزنتيـ، رػـ قػاؿ زنػو بمئػ  مػف أمتػو فػوزنني فػوزنتيـ، رػـ 
قاؿ زنو بألؼ مف أمتو فوزنني فوزنتيـ، فقاؿ دعو عنؾ فو الل لو وزنتو بأمتو 

: رػػـ ضػػموني إلػػى صػػدورىـ  وزاد الطبرانػػي بعػػد ىػػذا قػػاؿ   .  كميػػا  لوزنيػػا
ؾ لو تدري ما يراد بؾ نّ أ عْ رَ رـ قالوا أيا حبيب لـ تُ ، وقبموا رأسي وما بيف عينيّ 

ممػػا ىػػيج مرضػػعتو  : إفّ اوفػػي سػػيرة ابػػف ىشػػاـ أيًضػػ ت عينػػؾ.مػػف الَيػػر لقػػرّ 
يػا َافػت عميػو مػف أمػر حميم  السعدي  وزاد رغبتيا في رده بسرع  إلػى أمػو أنّ 

بػو  معيػا حػيف رجعػتْ  امماء نصػارى الحبشػ  رأوا محمػدً ف عم ار ىو أف نفرً هَ
 ىذا الغبلـ فمنػذىبفَّ  رـ قالوا ليا لنأَذفَّ ، بعد فطامو فنظروا إليو وسألوىا عنو 

، فقػد عرفػوه  ىذا غبلـ كائف لو شأف نحف نعػرؼ أمػره فّ إبو إلى ممكنا وبمدنا ف
مكتوبػ  عنػدىـ أوصػافو  فّ إالمنتظر ظيػوره فػي ذلػؾ الوقػت. إذ و ىو النبي بأنّ 

 وا عمييػػا ألَػػذه منيػػا. ولػػـ تسػػتطد صػػرفو عػػنيـ إالّ لّحػػأيػػـ فػػي كتػػبيـ حتػػى إنّ 
 بمشق  فقد أوشكوا أف يأَذوه منيا.
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فػػي المنػػاـ أفزعتػػو،  و رأى رؤيػػ ّنػػأحػػد األَػػوة المػػؤمنيف يتحػػدث أسػػمعت 
فسػػأؿ عػف تفسػػير   فسػأؿ عنػػو فقيػؿ لػو ىػػذا رسػوؿ الل   ا ميتًػػانػو رأى رجػبًل 

المسػمميف  يعني أفّ  ا  في المناـ ميتً رؤي  رسوؿ الل   فأجيب بأفّ  ه ىذارؤيا
ؿ الل سػػبحانو أف يوفقنػػا فػػي أف نحيػػي ذكػػرى أفنسػػ  .  نبػػييـ  قػػد أمػػاتوا سػػنّ 

نسػألو سػبحانو أف   بإحياء سنتو بأف نأَذ بيا في أقوالنا وسػموكنا، و مولده  
نػا حوضػو ويحشػرنا تحػت ف يوردأا لما جاء بو سيد المرسميف و يجعؿ ىوانا تبعً 

 لوائو يـو الديف الميـ هميف.
 فضل صالة الجمعةالموعظة الرابعة عشرة : 

لػو وصػحبو هصػبلة والسػبلـ عػؿ رسػوؿ الل وعمػى بسـ الل والحمػد لل وال
 ومف وااله.

مػـ ا نسألؾ مف الَير كمو عاجمو وهجمػو مػا عممنػا منػو ومػا لػـ نعالميـ إنّ 
 جمو ما عممنا منو وما لـ نعمـ.هو ونعوذ بؾ مف الشر كمو عاجمو 

كاف يوـ الجمع  يسػمى قبػؿ اإلسػبلـ العروبػ   بفػتم العػيف  وسػمي بعػد 
 اإلسبلـ يـو الجمع  الجتماع الناس لصبلة الجمع .

عػف    قػاؿ لقػـو يتَمفػوفالنبػي   وعف ابف مسعود رضي الل عنػو أفّ 
جػاؿ يتَمفػوف يصمي بالناس رـ أحرؽ عمػى ر  الجمع  لقد ىممت أف همر رجبًل 

 عف الجمع  بيوتيـ. رواه مسمـ والحاكـ بإسناد عمى شرطيما.
  قػػاؿ: ومػػف كػػاف يػػؤمف النبػػي   فّ أبػػي سػػعيد رضػػي الل عنػػو أوعػػف 

بػػػػالل واليػػػػـو اآلَػػػػر فميسػػػػد إلػػػػى الجمعػػػػ  ومػػػػف اسػػػػتغنى عنيػػػػا بميػػػػو أو تجػػػػارة 
 استغنى الل عنو والل غني حميد. رواه الطبراني.

  يما سمعا رسػوؿ الل  نّ أعمر رضي الل عنيـ  ي ىريرة وابفوعف أب
أقػػػواـ عػػػف ودعيػػػـ  وتػػػركيـ  الجمعػػػات أو  يقػػػوؿ عمػػػى أعػػػواد منبػػػره: لينتيػػػيفّ 

 ولغػػػػافميف. رواه مسػػػػمـ وابػػػػف ماجػػػػمػػػػف ا الل عمػػػػى قمػػػػوبيـ رػػػػـ ليكػػػػونفّ  ليَػػػػتمفّ 
 وغيرىما.
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وعف أبي الجعد الضمري وكانت لو صحب  رضػي الل عنػو، عػف النبػي 
 بيا  أي: مف غير عذر  طبد الل عمػى  اف ترؾ ربلث جمد تياونً   قاؿ: م

وابػف َزيمػ   والنسػائي والترمػذي وحسػنو وابػف ماجػقمبو. رواه احمد وأبو داود و 
 م عمى شرط مسمـ.يوابف حباف في صحيحيما وقاؿ صح

ػػتـ عميػػو فػػبل ينفػػذ اليػػو وقولػػو     طبػػد الل عمػػى قمبػػو: يعنػػي قسػػاه َو
 َير.

مػػف غيػػر  امعػػ  ربلرًػػاف: مػػف تػػرؾ الجَزيمػػ  وابػػف حبػػوفػػي روايػػ  البػػف 
وفي رواي  ذكرىا رزيف، وليست في األصوؿ: فقد برئ مػف ،  عذر فيو منافؽ

 الل.
وأبػػػو الجعػػػد: اسػػػمو أدرع، وقيػػػؿ جنػػػادة وقيػػػؿ: إف اسػػػمو عمػػػر بػػػف أبػػػي 

 بكر.
سػػػمعت  ارة رضػػػي الل عنػػػو قػػػاؿ:وعػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد المطمػػػب بػػػف زر 

 وىذه جمم  اعتراضي  أراد بيا بياف مػا امتػاز  اا شبييً منّ بو  جبًل ر عمر ولـ أر 
: مػف سػمد النػداء   قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل   لمػا سػمعو منػو  ابو عمػر وتأكيػدً 

تيػا، رػـ سػمعو ولػـ يأتيػا  أي: مػف غيػر أالجمع  فمـ يأتيا، رـ سمعو فمػـ ييوـ 
 بييقي.عذر في كؿ مرة  طبد الل عمى قمبو وجعؿ قمبو قمب منافؽ. رواه ال

و سػئؿ عػف رجػؿ يصػـو النيػار ويقػـو ّنػأوروى الترمذي عف ابف عباس 
الميػػؿ وال يشػػيد  صػػبلة  الجماعػػ   فػػي الصػػموات  وال الجمعػػ . قػػاؿ: ىػػو فػػي 

 النار.
  قاؿ: غسػؿ وعف أبي سعيد الَدري رضي الل عنو عف رسوؿ الل  

اؾ أي واجػػب عمػػى كػػؿ رجػػؿ بػػالغ  وسػػو  يػػـو الجمعػػ  واجػػب عمػػى كػػؿ محػػتمـ 
 ويمس مف الطيب ما قدر عميو. رواه مسمـ وغيره.
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و صرح ألنّ ا ىذا الحديث دليؿ قوي لمقائميف بوجوب الغسؿ يـو الجمع  
فيػػو بمفػػظ الوجػػوب وحمػػؿ الجميػػور الوجػػوب ىنػػا عمػػى تأكيػػد سػػنيتو أو ربػػوت 

 حقيقتو وىو بعيد.
الغسػػؿ يػػـو    قػػاؿ: إفّ وعػػف أبػػي أمامػػ  رضػػي الل عنػػو عػػف النبػػي  

. رواه الطبرانػػي فػػي الكبيػػر الَطايػػا مػػف أصػػوؿ الشػػعر اسػػتبلاًل    ليسػػؿّ الجمعػػ
ا ومػف أجنػب يػـو ف لـ يكف مجنبً ا  و ، ورواتو رقات. والمراد بذلؾ غسؿ الجمع  

أي:  ، ذا الغسؿ يعوض عػف غسػؿ يػـو الجمعػ ى الجمع  واغتسؿ فالراجم أفّ 
 يجوز أف يجعؿ كبلىما في غسؿ واحد.
َطػػػب يصػػػمي ركعتػػػيف َفيفتػػػيف تحيػػػ  ومػػػف دَػػػؿ الجػػػامد والَطيػػػب ي

  يَطػػب فجمػػس، فقطػػد النبػػي المسػػجد، فقػػد دَػػؿ سػػميؾ الغطفػػاني والنبػػي  
  ّْالَطبػػ  والتفػػت إليػػو وقػػاؿ: أصػػميت يػػا سػػميؾ؟ قػػاؿ: ال، قػػاؿ: قػػـ فصػػؿ   

 ركعتيف.
وفػػػي الحػػػديث اآلَػػػر: إذا أتػػػى أحػػػدكـ المسػػػجد واإلمػػػاـ يَطػػػب فميركػػػد 

 ز فييما.ركعتيف وليتجوَّ 
ى رقػاب النػاس يػـو   قػاؿ: جػاء رجػؿ يتَطّػد الل بػف عمػر  وعف عب
. رواه وهنيػتَ  : اجمػس فقػد هذيػتَ     يَطب، فقاؿ النبي  الجمع  والنبي  

يحيما. ورواه ابػػف احمػػد وأبػػو داود والنسػػائي وابػػف َزيمػػ  وابػػف حبػػاف فػػي صػػح
 مف حديث جابر بف عبد الل. وماج

 وهذيت بتَطيؾ رقاب الناس. ايت  بمد اليمزة : أي: جئت متأَرً وهن
لصػاحبؾ    قػاؿ: إذا قمػتَ النبػي   وعف أبػي ىريػرة رضػي الل عنػو أفّ 
. رواه واإلمػػػػػاـ يَطػػػػب فقػػػػػد لغػػػػػوتَ   الجػػػػالس بجػػػػػوارؾ  يػػػػػوـ الجمعػػػػ  أنصػػػػػتْ 

 وابف َزيم . ووالترمذي والنسائي وابف ماجالبَاري ومسمـ وأبو داود 
عنو قاؿ: دَمػت وروى ابف َزيم  في صحيحو عف أبي ذر رضي الل 

ي بػف كعػب فقػرأ َبػا مػف أُ   يَطب فجمسػت قريًبػالمسجد يوـ الجمع  والنبي  
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ي: متػػى نزلػػت ىػػذه َبػػ  سػػورة بػػراءة  أي: هيػػ  أو هيػػات منيػػا  فقمػػت ألُ النبػػي  
السورة؟ قاؿ: فتجيمني ولـ يكممني، رػـ مكرػت سػاع ، رػـ سػألتو فتجيمنػي ولػـ 

ي سػألتؾ فتجيمتنػي ولػـ تكممنػي، قػاؿ َبػ  قمػت ألُ يكممني، فمما صمى النبي  
  فقمػت: يػػا نبػػي إلػى النبػػي   ، فػػذىبتُ  مػا لغػػوتَ ي: مالػػؾ مػف صػػبلتؾ إالّ َبػأُ 

ي وأنػػػػت تقػػػػرأ  بػػػػراءة  فسػػػػألتو متػػػػى نزلػػػػت ىػػػػذه السػػػػورة؟ َبػػػػالل، كنػػػػت بجنػػػػب أُ 
   ما لغوت، قاؿ النبي  فتجيمني ولـ يكممني رـ قاؿ: مالؾ مف صبلتؾ إالّ 

 ي.بَ : صدؽ أُ 
ى تجيمنػػػػي: قطػػػػب وجيػػػػو وعػػػػػبس ونظػػػػر الػػػػي نظػػػػر المغضػػػػػب ومعنػػػػ

 المنكر.
  قاؿ لػو: إذا سػمعت النبي   وفي الحديث اآلَر عف أبي الدرداء أفّ 

إمامؾ  الَطيب  يتكمـ فأنصت  لو واسػتمد  حتػى يفػرغ  وينتيػي مػف َطبتػو 
 وكبلمو .

وروي عف جػابر رضػي الل عنػو قػاؿ: قػاؿ سػعد بػف أبػي وقػاص رضػي 
و كاف يػتكمـ يا سعد؟ قاؿ: ألنّ  لـَ   ِ ؿ ال جمع  لؾ، فقاؿ النبي  الل عنو لرج

  : صدؽ سعد. رواه أبو يعمى والبزار.وأنت تَطب، فقاؿ النبي  
  مػػف توضػػأ وعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي الل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  

فأحسف الوضوء رـ أتى الجمع  فاستمد وأنصت غفر لو ما بينو وبيف الجمعػ  
سػػمـ وأبػػو داود والترمػػذي رػػ  أيػػاـ، ومػػف مػػس الحصػػا فقػػد لغػػا. رواه موزيػػادة ربل
 .ووابف ماج

وروى الطبرانػػػي فػػػي الكبيػػػر مػػػف حػػػديث أبػػػي مالػػػؾ األشػػػعري قػػػاؿ: قػػػاؿ 
بينيمػا وزيػادة ربلرػ  أيػاـ وذلػؾ  : الجمع  إلى الجمعػ  كفػارة لمػا رسوؿ الل  

والمػراد صػغار  َعْشػُر َأْمرَاِليَػاَمػف َجػاء ِباْلَحَسػَنِ  َفمَػُو الل عز وجػؿ قػاؿ:  فّ أب
 الذنوب دوف الذنوب الكبيرة وحقوؽ اآلدمييف.
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فاع  بف وعف يزيد بف أبي مريـ رضي الل عنو قاؿ: لحقني عباي  بف ر 
َطػاؾ ىػذه فػي  فّ إر فػبِشػأمشػي إلػى الجمعػ  فقػاؿ: أرافد رضي الل عنػو وأنػا 

ت قػػدماه : مػػف اغبػػرّ   : سػػمعت أبػػا عػػبس يقػػوؿ قػػاؿ رسػػوؿ الل    سػػبيؿ الل
 في سبيؿ الل فيما حراـ عمى النار. رواه الترمذي، حديث حسف صحيم.

عمػى النػار، إذ ال  ومف حرمت قدماه عمى النار فقد حػـر جسػمو جميعػو
عمػػػى ذلػػػؾ  حػػػد النػػػار فيضػػػرب بعضػػػو ويسػػػمـ بعضػػػو ويػػػدؿّ أيعقػػػؿ أف يػػػدَؿ 

عػبس وأنػا ذاىػب الحديث الذي رواه البَاري وعنده. قاؿ: عبايػ : أدركنػي أبػو 
ت قػػػدماه فػػػي الل   يقػػػوؿ مػػػف اغبػػػرّ إلػػػى الجمعػػػ  فقػػػاؿ: سػػػمعت رسػػػوؿ الل  

وفػػي روايػػ  مػػا اغبػػرت قػػدما عبػػد فػػي سػػبيؿ الل فتمسػػو ،  حرمػػو الل عمػػى النػػار
 النار.

  قػػػػاؿ: ال تطمػػػػد رسػػػػوؿ الل   وعػػػػف أبػػػػي ىريػػػػرة رضػػػػي الل عنػػػػو أفّ 
 وىي تفزع يـو   إالّ ف دابّ الشمس وال تغرب عمى أفضؿ مف يـو الجمع  وما م

نس. رواه ابف  الجف واإلىذيف الرقميف إالّ  ف الساع  ستقوـ فييا  إالّ الجمع   أل
َزيم  وابف حباف فػي صػحيحيما. ورواه أبػو داود وغيػره أطػوؿ مػف ىػذا وقػاؿ 

حػػيف  وىػػي مصػػيَ   مسػػتمع   يػػـو الجمعػػ  مػػف   إالّ : ومػػا مػػف داّبػػ فػػي هَػػره
وفً  حذرً اتصبم حتى تطمد الشمس شفقً    اإلنس والجف.ا  مف الساع  إالّ ا َو

وعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي الل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل َيػػر يػػوـ طمعػػت 
َػػرج منيػػا. أُ دَػػؿ الجنػػ  وفيػػو أُ س يػػـو الجمعػػ ، فيػػو َمػػؽ هدـ وفيػػو عميػػو الشػػم

رواه مسمـ وأبو داود والترمذي والنسائي وابف َزيم  في صحيحو ولفظػو قػاؿ: 
وال غربػػت عمػػى يػػوـ َيػػر مػػف يػػـو الجمعػػ  ىػػدانا الل لػػو، مػػا طمعػػت الشػػمس 

والنصػارى وضؿ الناس عنو، فالناس لنا فيو تبد فيو لنا، والييود يـو السبت، 
  أعطاه.فيو لساع  ال يوافقيا مؤمف يصمي يساؿ الل شيئا إالّ  فّ إيوـ األحد 

يػػـو الجمعػػ  أفضػػؿ مػػف سػػائر األيػػاـ بػػدوف  "ىػػذا الحػػديث يػػدؿ عمػػى أفّ 
ذا وردت أحاديػػث ذكػػرت أف أفضػػؿ أيػػاـ الػػدنيا وأحبّ اسػػت يػػـو  يػػا إلػػى اللرناء، وا 



 

93 

 

يمػػا أفضػػؿ مػػف سػػائر أيػػاـ السػػن  باسػػترناء أيػػاـ نّ أالنحػػر أو يػػوـ عرفػػ  فػػالمراد 
 الجمد.

مػػػؼ فييػػػا عمػػػى أقػػػواؿ، ا السػػػاع  التػػػي يسػػػتجاب فييػػػا الػػدعاء فقػػػد اَتُ أّمػػ
بتػػػ  واحػػػدىما أرجػػػم مػػػف وأرجػػػم ىػػػذه األقػػػواؿ قػػػوالف تضػػػمنتيما األحاديػػػث الرا

يػػػا مػػػف جمػػػوس الَطيػػػب عمػػػى المنبػػػر حتػػػى انقضػػػاء صػػػبلة اآلَػػػر، األوؿ: أنّ 
يػا بعػد العصػر، وىػذا أرجػم القػوليف، وىػو قػوؿ عبػد الجمع ، والقوؿ الراني: أنّ 

 الل بف سبلـ وأبي ىريرة واإلماـ احمد.
 ال يوافقيػػا مػػؤمف يصػػمي    وفػػي القػػوؿ الرػػاني الػػراجم يكػػوف قولػػو  

ذا اإلشػػكاؿ فػػي ذ الصػػبلة بعػػد العصػػر مكروىػػ ، وقػػد جػػاء جػػواب ىػػإؿ، إشػػكا
ؿ النبػػي أو سػػّنػػأعبػػد الل بػػف سػػبلـ رضػػي الل عنػػو  عػػف وحػػديث رواه ابػػف ماجػػ

  :عف ىذه الساع  فقاؿ: ىػي هَػر سػاع  مػف سػاعات النيػار، قػاؿ: قمػت  
العبػػد المػػؤمف إذا صػػمى رػػـ جمػػس ال  إنيػػا ليسػػت سػػاع  صػػبلة قػػاؿ: بمػػى، إفّ 

 . الصبلة فيو في صبلة"مسو إالّ يج
مػػف   : إفّ وس رضػي الل عنػػو قػػاؿ: قػاؿ رسػػوؿ الل  أوس بػػف أوعػف 
 بض وفيػػػو النفَػػػ  وفيػػػودـ، وفيػػػو قُػػػهامكـ يػػػـو الجمعػػػ  فيػػػو َمػػػؽ الل أفضػػؿ أّيػػػ

سػرافيؿ لقيػػاـ السػػاع   فػػأكرروا مػػف الصػػبلة إالصػعق   أي: فػػي ىػػذا اليػػوـ يػػنفخ 
. قػػالوا: وكيػػؼ تعػػرض الجمعػػ  معروضػػ  عمػػيَّ صػػبلتكـ يػػـو  فّ فػػإ ا فيػػو عمػػيَّ 

ـ عمػػػى جػػػؿ وعػػػبل حػػػرَّ الل   أي: بميػػػت ؟ فقػػػاؿ: إفّ  أِرْمػػػتَ  صػػػبلتنا عميػػػؾ وقػػػد
وابػف حبػاف فػي  ورواه أبو داود والنسػائي وابػف ماجػاألرض أف تأكؿ أجسامنا. 

 .اا، باليً الراء وسكوف الميـ : أصبحت رميمً وأرمت  بفتم  . صحيحو
  قػػاؿ: مػػف اغتسػػؿ رسػػوؿ الل   الل عنػػو أفّ وعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي 

يػػـو الجمعػػ  غسػػؿ الجنابػػ   والمػػراد الجنابػػ  حقيقػػ  أو اغتسػػؿ كمػػا يغتسػػؿ مػػف 
ب بدنػ   أي: مػا قػرّ الجناب  حتى لو لـ يجنػب  رػـ راح فػي السػاع  األولػى فكأنّ 

ومػف راح ، ب بقػرة مػا قػرّ كأنما تصدؽ بناق   ومػف راح فػي السػاع  الرانيػ  فكأنّ 
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قػػرف  أي: كبشػػػا لػػػو قرنػػاف وىػػػذا دليػػػؿ أا ب كبًشػػػلسػػػاع  الرالرػػػ  فكأنمػػا قػػػرّ فػػي ا
و يجوز فػي األضػحي   ومػف راح فػي السػاع  الرابعػ  كمالو وحسف صورتو وألنّ 

ب بيضػػ ، فػػإذا مػػا قػػرّ ب دجاجػػ ، ومػػف راح فػػي السػػاع  الَامسػػ  فكأنّ مػػا قػػرّ فكأنّ 
بَػػاري ومسػػمـ َػػرج اإلمػػاـ حضػػرت المبلئكػػ  يسػػتمعوف الػػذكر. رواه مالػػؾ وال

 وأبو داود.
يػـ يقفػوف عمػى نّ أالمبلئك  ىـ غير الحفظ  وظيفػتيـ قاؿ النووي وىؤالء 

أبػػػػواب المسػػػػاجد يكتبػػػػوف أسػػػػماء مػػػػف يحضػػػػروف صػػػػبلة الجمعػػػػ ، فػػػػإذا صػػػػعد 
الَطيػػػػػب عمػػػػػى المنبػػػػػر طػػػػػووا الصػػػػػحؼ وحضػػػػػروا الصػػػػػبلة يسػػػػػتمعوف كػػػػػبلـ 

 الَطيب.
ـ الجمعػػػ  وقفػػػت : إذا كػػػاف يػػػو وـ وابػػػف ماجػػػوفػػػي روايػػػ  لمبَػػػاري ومسػػػم

المبلئك  عمػى بػاب المسػجد يكتبػوف األوؿ فػاألوؿ، مرػؿ الميجػر  أي: المبكػر 
ا دنو رـ كالذي ييدي بقرة رـ كبشً جيء إلى الجمع   كمرؿ الذي ييدي بفي الم

رـ دجاج  رـ بيضػ  فػإذا َػرج اإلمػاـ  وصػعد المنبػر ليَطػب  طػووا صػحفيـ 
 نحو ىذه.يستمعوف الذكر. رواه ابف َزيم  في صحيحو ب

 : عمػػى كػػؿ بػػاب مػػف أبػػواب المسػػاجد يػػـو الجمعػػ  وفػػي روايػػ  قػػاؿ  
 ممكاف يكتباف األوؿ فاألوؿ.

 : تقعػػد المبلئكػػ  عمػػى وفػػي روايػػ  ألحمػػد رضػػي الل قػػاؿ رسػػوؿ الل  
أبػػواب المسػػاجد فيكتبػػوف األوؿ والرػػاني والرالػػث حتػػى إذا َػػرج اإلمػػاـ  وجمػػس 

 ا رقات.عمى المنبر  رفعت الصحؼ ورواة ىذ
  قػػاؿ: إذا كػػاف وعػػف أبػػي سػػعيد الَػػدري رضػػي الل عنػػو عػػف النبػػي  

يوـ الجمع  قعدت المبلئك  عمى أبواب المسػاجد فيكتبػوف مػف جػاء مػف النػاس 
ـ عمػػى منػػازليـ  فيكتبػػوف درجػػاتيـ فػػي التبكيػػر والغػػدو إلػػى المسػػجد  فرجػػؿ قػػدّ 

ف المؤذف ذا أذّ إقاؿ فـ بيض  ـ دجاج  ورجؿ قدّ ـ بقرة ورجؿ قدّ ورجؿ قدّ  اجزورً 
وجمس اإلماـ عمى المنبر. طويػت الصػحؼ ودَمػوا المسػجد يسػتمعوف الػذكر. 

 رواه احمد بإسناد حسف ورواه النسائي بنحوه مف حديث أبي ىريرة.
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المبلئكػػػ  بعػػػد أف ينتيػػػوا مػػػف تسػػػجيؿ السػػػاعيف إلػػػى  فالحػػػديث يعنػػػي أفّ 
ف فػػي االسػػتماع الجمعػػ  يطػػووف صػػحفيـ ويػػدَموف المسػػجد ليشػػاركوا المػػؤمني

 لمَطب  في الصبلة.
وعػػف عمػػرو بػػف شػػعيب رضػػي الل عنػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده عػػف النبػػي 

   و قاؿ: تبعث المبلئك  عمى أبواب المساجد يـو الجمع  يكتبوف مجػيء نّ أ
النػػػػاس، فػػػػإذا َػػػػرج اإلمػػػػاـ  وجمػػػػس عمػػػػى المنبػػػػر  طويػػػػت الصػػػػحؼ ورفعػػػػت 

مػػى ا؟ ممف تعػػودوا عفبلًنػػاألقػػبلـ، فتقػػوؿ المبلئكػػ  بعضػػيـ لػػبعض: مػػا حػػبس 
ا مػػا بػػاؿ فػػبلف لػػـ ؿ عنػػو بعضػػيـ بعًضػػو إذا غػػاب سػػأّنػػإحضػػوره كػػؿ جمعػػ  ف

يحضػػر الجمعػػ  ىػػذه المػػرة؟ رػػـ يػػدعوف لػػو بػػزواؿ المػػاند مػػف حضػػوره فتقػػوؿ  
ا    فقيػرً واف كػاف عػائبًل ، ا فاشػفو واف كػاف مريًضػ، ىػده  فالميـ إف كاف ضاالِّ ا
أىػػؿ الجنػػ   وفػػي الحػػديث الصػػحيم أفّ  غنػػو. رواه ابػػف َزيمػػ  فػػي صػػحيحو.أف

أسػػػبوع وتكػػػوف زيػػػارتيـ لػػػو سػػػبحانو يػػػـو  يػػػروف ربيػػػـ فػػػي الجنػػػ  مػػػرة فػػػي كػػػؿّ 
 الجمع .

عوا وعف أبي عبيدة رضي الل عنو قاؿ: قاؿ عبد الل  ابف مسعود  سار 
الل يبػػػرز إلػػػى أىػػؿ الجنػػػ   فيتجمػػػى ربيػػػـ ويكشػػػؼ الحجػػػاب  فّ إإلػػى الجمعػػػ  فػػػ

يػـ إذا ذىبػوا لزيػارة ربيػـ جمسػوا عمػى كػافور  أي: أنّ  فينظػروف إليػو  فػي كريػب
ا األنبيػاء فينصػب وأّمػ، ىػؿ الجنػ  أكافور وىذا يكوف لعام  الناس مف تؿ مف 

ليـ منابر مف نور ويجمس الصديقوف والشيداء عمى منابر مف زبرجد وياقوت 
كما ورد في الحديث  فيكونوف منو في القػرب عمػى قػدر تسػارعيـ  أي: يكػوف 

عمػػى قػػدر إسػػراعيـ إلػػى الجمعػػ  ويكػػوف قػػربيـ منػػو  اعيـ إلػػى زيػػارة الػػربّ إسػػر 
ا لػػـ عمػػى قػػدر قػػربيـ مػػف اإلمػػاـ  فيحػػدث الل عػػز وجػػؿ ليػػـ مػػف الكرامػػ  شػػيئً 

ـ جػؿ شػأنو يقػاؿ ليػ يـ بعد إنتياء زيارتيـ لمػربّ ذلؾ أنّ ا رأوه قبؿ ذلؾ  ، يكونو 
د مػنيـ تحفػ   ىديػ   لػـ واحػ عطػى كػؿّّ لييا فيُ إاذىبوا الى سوؽ الجن  فيذىبوف 

ـُ تَطر ببالو ولـ يكف قد رهىا مف قبؿ قد َبأىا الل كما قاؿ تعػالى:  فَػبل َتْعمَػ
ػػف قُػػرَِّة َأْعػػُيٍف َجػػَزاء ِبَمػػا َكػػاُنوا َيْعَممُػػوفَ  ِفػػَي َليُػػـ مّْ َْ ػػا ُأ رػػـ يرجعػػوف إلػػى  َنْفػػٌس مَّ



 

96 

 

رامػػ  والنعػػيـ حػػدث الل ليػػـ  مػػف أنػػواع الكفيحػػدرونيـ بمػػا أىمػػييـ  وزوجػػاتيـ  أ
ابف مسػعود  الزائد عمى ما عندىـ مف نعيـ في الجن   قاؿ: رـ دَؿ عبد الل  

ذا ىػػو بػػرجميف يػػـو الجمعػػ  قػػد سػػبقاه، فقػػاؿ: عبػػد الل: رجػػبلف وأنػػا المسػػجد فػػإ
الرالػػػػث، إف شػػػػاء الل أف يبػػػػارؾ فػػػػي الرالػػػػث. رواه الطبرانػػػػي فػػػػي الكبيػػػػر وأبػػػػو 

و عبػػد الل بػػف مسػػعود رضػػي الل عنػػو عبيػػدة، اسػػمو عػػامر، ولػػـ يسػػمد مػػف أبيػػ
 وقيؿ سمد منو.

وعػػف عمقمػػ  رضػػي الل عنػػو قػػاؿ: َرجػػت مػػد عبػػد الل بػػف مسػػعود يػػـو 
الجمع  فوجد ربلر  قد سػبقوه  يعنػي راحػوا قبمػو إلػى المسػجد  قػاؿ: رابػد أربعػ  

و كػاف رابػد أربعػ  ولػـ و حمػد الل عمػى أّنػّنػأرابد أربع  مف الل ببعيػد  أي:  وما
   يقػػوؿ: إفّ ي سػػمعت رسػػوؿ الل  ّنػػ: إرػػـ قػػاؿ   قو أكرػػر مػػف ىػػذا العػػدديسػػب

الناس يجمسوف يوـ القيام  مف الل عز وجؿ عمى قدر رواحيـ إلى الجمعػات: 
فػػاألوؿ رػػـ الرػػاني رػػـ الرالػػث رػػـ الرابػػد ومػػا أربػػد أربعػػ  ببعيػػد. رواه ابػػف ماجػػو 

سنادىما حسف.  وابف أبي عاصـ وا 
  احضػػػروا عنػػػو قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل   وروي عػػػف ضػػػمرة رضػػػي الل

تػػأَر عػػف الرجػػؿ ليكػػوف مػػف الجنػػ  في فّ إ  وادنػػوا  واقتربػػوا  مػػف اإلمػػاـ فػػالجمعػػ
ر عػػػػػف الجنػػػػػ  و  و لمػػػػػف أىميػػػػػا. رواه الطبرانػػػػػي واالصػػػػػبياني ّنػػػػػا  الجمعػػػػػ  فيػػػػػَؤ

 وغيرىما.
بس عف الجن  مدة يػدَميا بسػبب تَمفػو عػف صػبلة و حُ نّ ألمعنى ولعؿ ا

 الجمع .
ا والحمد لل عمى ىذا الحاؿ وعمػى كػؿ فعنا بما عممتنا وزدنا عممً الميـ ان

 حاؿ سوى حاؿ أىؿ النار. الميـ هميف.
 وونوائبووووالتالموعظة الخامسة عشرة : 

بسـ الل والحمػد لل والصػبلة والسػبلـ عػؿ رسػوؿ الل وعمػى الػو وصػحبو 
 ومف وااله.
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 َػػْذَنا ِإف نَِّسػػيَنا َأْو أ َِ َطْأَنػػا َربََّنػػػا َواَل َتْحِمػػْؿ َعَمْيَنػػا ِإْصػػًرا َكَمػػػا َربََّنػػا اَل ُتَؤا َْ
ْمَنا َما اَل َطاَقَ  َلَنا ِبِو َواْعُؼ َعنَّا َواْغِفْر  َحَمْمَتُو َعَمى الَِّذيَف ِمف َقْبِمَنا َربََّنا َواَل ُتَحمّْ

 .َلَنا َواْرَحْمَنأ َأنَت َمْواَلَنا َفانُصْرَنا َعَمى اْلَقْوـِ اْلَكاِفِريفَ 
مػػف بركػػات رمضػػاف أف يعػػود مسػػمموف فيػػو إلػػى ربيػػـ فيصػػموف بعػػد أف 

بعػػد أف كػػػانوا يتعاطونيػػا فػػػي الميػػػؿ نوا ال يصػػػموف ويقمعػػوف عػػػف المعاصػػػي كػػا
يػػـ إف كػػانوا قػػد تػػابوا إلػػى الل فمػػتكف تػػوبتيـ والنيػػار إلػػى ىػػؤالء نوجػػو حػػديرنا أنّ 

يَف هَمُنوا ُتوُبػوا ِإلَػى المَّػِو َتْوَبػً  َيا َأيَُّيا الَّذِ ا. كما قاؿ الل عز وجؿ: توب  نصوحً 
ـْ َجنَّػاٍت َتْجػِري ِمػف َتْحِتيَػا  َمُك َِ ـْ َوُيػْد ـْ َسػيَّْئاِتُك ـْ َأف ُيَكفّْػَر َعػنُك نَُّصوًحا َعَسى َربُُّكػ

  [.ٙ]التحريـ:  األْنَيارُ 
قاؿ العمماء: التوب  النصوح ىو أف يقمد عف الػذنب فػي الحاضػر وينػدـ 

وقػد  ، و فػي الماضػي ويعػـز عمػى أف ال يفعمػو فػي المسػتقبؿعمى مػا سػمؼ منػ
: التوبػ  النصػوح أف  و قػاؿّنػأ  وقد نسب إلى عمػر  ،    الندـ توب قاؿ  

  يتوب عف الذنب رـ ال يعود فيو أو ال يريد أف يعود فيو.
وعف أبي عمػرو بػف العػبلء قػاؿ: سػمعت الحسػف يقػوؿ: التوبػ  النصػوح 

و وتستغفر منو إذا ذكرتػو وسػنذكر فيمػا يػأتي قصػ  أف تبغض الذنب كما حببت
رجػػاؿ ممػػف ربػػاىـ اإلسػػبلـ أذنبػػوا فسػػرعاف مػػا نػػدموا لػػنعمـ كيػػؼ تكػػوف التوبػػ  

 النصوح وكيؼ تكوف توب  التائبيف.
في مسند اإلماـ احمد وفي الحديث الذي رواه البَاري ومسمـ عػف عبػد 

تَمؼ عػف رسػوؿ ث حديرو حيف الل بف كعب قاؿ سمعت كعب بف مالؾ يحدّ 
    في غزوة تبوؾ. فقاؿ كعب بف مالػؾ لػـ أتَمػؼ عػف رسػوؿ الل  الل  

 فػي غػػزوة تبػوؾ أنػػي لػـ أكػػف قػط أقػػوى وال أيسػر منػػي فػي غػػزوة غزاىػا قػػط إالّ 
حػػيف تَمفػػػت عنػػػو والل مػػػا جمعػػت قبميػػػا راحمتػػػيف قػػػط حتػػى جمعتيػػػا فػػػي تمػػػؾ 

ا ا كريػػػرً ومفػػػاوز وعػػػدوِّ  اا بعيػػػدً ي غزاىػػػا فػػػي حػػػر شػػػديد واسػػػتقبؿ سػػػفرً الغػػػزوة التػػػ
. قػػػاؿ كعػػػب:  كريػػػر ال يجمعيػػػـ كتػػػاب حػػػافظ  والمسػػػمموف مػػػد رسػػػوؿ الل  
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ذلؾ سػيَفى عميػو مػا لػـ ينػزؿ فيػو وحػي  أفّ   ظفّ فكؿ رجؿ يريد أف يتغيب إالّ 
  تمػػػػؾ الغػػػػزوة حػػػػيف طابػػػػت الرمػػػػار وغػػػػزا رسػػػػوؿ الل  ، مػػػػف الل عػػػػز وجػػػػؿ 

غػػدو لكػػي أوقػػد ىممػػت غيػػر مػػرة أف ،  ز إلييػػا والمؤمنػػوف معػػوظػػبلؿ، فتجيّػػوال
أتجيز معيـ رـ أتراجد عف ذلؾ في كػؿ مػرة ويػا ليتنػي لحقػت بيػـ فقػد َرجػوا 

  حتى بمغ تبوؾ، فقاؿ وىو جػالس وتَمفت عنيـ، ولـ يتذكرني رسوؿ الل  
: ما فعؿ كعب بػف مالػؾ؟ فقػاؿ رجػؿ مػف بنػي سػمم  حبسػو يػا رسػوؿ  في القـو

بأعػػذاره فقػػاؿ معػػاذ بػػف جبػػؿ: بئسػػما قمػػت، والل يػػا ا بػػو و الل كػػذا وكػػذا مسػػتَفِّ 
قػػػاؿ كعػػػب بػػػف   ا، فسػػػكت رسػػػوؿ الل   َيػػػرً رسػػػوؿ الل مػػػا عممنػػػا عميػػػو إالّ 

ا إلػى المدينػ   مػف   وراجًعػ  قد توجو قػافبًل رسوؿ الل   ا بمغني أفّ مالؾ: فممّ 
َػرج مػف سػَطو أوطفقت أتذكر الكذب وأقػوؿ بمػاذا  تبوؾ اشتد بري  وحزني 

ذي رأي مػػف أىمػػي أف يجػػد لػػي كذبػػ   سػػتعيف عمػػى ذلػػؾ بكػػؿأا و ضػػبو  غػػدً  وغ
و أوشػػػؾ عمػػػى الوصػػػوؿ راح عنػػػي ّنػػػإ، فممػػػا قيػػػؿ  عتػػػذر بيػػػا إلػػػى رسػػػوؿ اللأ

إذا كػػػذبت عميػػػو فأجمعػػػػت أف  انػػػج منػػػو بشػػػيء أبػػػدً أنػػػي لػػػـ أؿ وعرفػػػت الباطػػػ
 أصدقو القوؿ.

ف رػـ بالمسػجد فصػمى ركعتػي   مػف سػفر بػدأوكاف إذا قدـ رسوؿ الل  
ا فعؿ ذلؾ جػاءه المتَمفػوف فطفقػوا يعتػذروف إليػو ويحمفػوف لػو جمس لمناس فممّ 

 فيقبؿ منيـ عبلنيتيـ ويسػتغفر ليػـ ويكػؿ سػرائرىـ وكانوا بضع  ورمانيف رجبًل 
ـ المغضب رـ قاؿ لي: فمما سممت عميو تبسـ تبس، إلى الل تعالى حتى جئت 

مػػا الػػذي مػػا َمفػػؾ؟   مشػػي حتػػى جمسػػت بػػيف يديػػو، فقػػاؿ لػػيأتعػػاؿ، فجئػػت 
 اشػػتريت راحمتػػيف وجيزتيمػػا لمقتػػاؿ؟لػػـ تكػػف قػػد أجعمػػؾ تتَمػػؼ عػػف الجيػػاد؟  

َرج أعند غيرؾ مف أىؿ الدنيا رأيت أف ي لو جمست نّ إ،  فقمت: يا رسوؿ الل
  ومقػدرة عمػى الكػبلـ  ولكنػي مف سػَطو  وغضػبو  بعػذر، وقػد أعطيػت جػداًل 

الل  كػذب ترضػى بػو عنػي ليوشػكفّ  ، لقد عممػت لػئف حػدرتؾ اليػوـ حػديث والل
فػػرغ وال أيسػػر أمػػا كػػاف لػػي عػػذر، والل مػػا كنػػت قػػط والل  ، اف يسػػَطؾ عمػػي

ا ىػذا فقػد صػدؽ، فقػـ  : أّمػمنػي حػيف تَمفػت عنػؾ، قػاؿ: فقػاؿ رسػوؿ الل  
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فقػالوا لػي: فقمػت وقػاـ رجػاؿ مػف بنػي سػمم  واتبعػوني ، حتى يقضػي الل فيػؾ 
ف تعتػػذر لػػو بمػػا أا قبػػؿ ىػػذا  فكػػاف بإمكانػػؾ نًبػػذنبػػت ذأوالل مػػا عممنػػاؾ كنػػت 

،    لػؾاعتذر بو المتَمفوف  فقد كاف يكفيؾ مف ذنبؾ اسػتغفار رسػوؿ الل  
كػػذب أكػػذب نفسػػي  و أرجػػد فأمػػا زالػػوا يؤنبػػونني حتػػى أوشػػكت أف قػػاؿ: فػػو الل 

حد؟ قالوا: نعـ، لقيو معؾ رجبلف قاال أ: ىؿ لقي معي ىذا  عميو  رـ قمت ليـ
رػؿ مػا قمػت وقيػؿ ليمػا مرػؿ مػا قيػؿ لػؾ فقمػت: مػف ىمػا قػالوا: مػرارة بػف  لو  م

فػػػذكروا لػػي رجمػػػيف صػػػالحيف قػػػد ، وىػػػبلؿ بػػف أميػػػ  الػػػواقفي ، الربيػػد العػػػامري 
ا  فاقتػػػديت بيمػػػا وجعمتيمػػػا أسػػػوة لػػػي عمػػػى قػػػوؿ كممػػػ  الحػػػؽ وعػػػدـ شػػػيدا بػػػدرً 

 االعتذار بالكذب .
نحف  الربلر  مف دوف   المسمميف عف كبلمنا  قاؿ ونيى رسوؿ الل  

ي األرض رت لػػي فػػي نفسػػ، فاجتنبنػػا النػػاس وتغيػػروا لنػػا، فتنّكػػ مػػف تَمػػؼ عنػػو
ا ولبرنػػػا عمػػػى ذلػػػؾ َمسػػػيف ليمػػػ ، فأّمػػػ، عػػػرؼ أفمػػػا ىػػػي بػػػاألرض التػػػي كنػػػت 

القـو وأجمدىـ  شدّ أا أنا فكنت وأمّ ، صاحباي فاستكانا وقعدا في بيتيما يبكياف 
وأطػػوؼ باألسػػواؽ فػػبل يكممنػػي لمسػػمميف شػػيد الصػػبلة مػػد اأ وأصػػبرىـ  فكنػػت 

سػمـ  عميػو  رػـ أقػوؿ أ  وىو في مجمسو بعػد الصػبلة في رسوؿ الل  حد وهتأ
سػػارقو أا منػػو و أـ ال؟ رػػـ أصػػمي قريًبػػ السػػبلـ عمػػيَّ  فػػي نفسػػي أحػػرؾ شػػفتيو بػػردّ 

عػرض عنػي، حتػى أنحوه  عمى صبلتي نظر إلي فإذا التفتُ  النظر فإذا أقبمتُ 
مػف ىجػر المسػمميف مشػيت حتػى تسػورت حػائط أبػي قتػادة إذا طاؿ عمي ذلػؾ 

السػػػبلـ  عمػػػيَّ  عميػػػو فػػػو الل مػػػا ردّ  النػػػاس إلػػػي فسػػػممتُ  وىػػػو ابػػػف عمػػػي وأحػػػبّ 
الل ورسػولو، قػاؿ: فسػكت  ، أنشػدؾ الل ىػؿ تعمػـ أنػي أحػبّ  فقمت: يا أبا قتػادة

 و فسػكت رػػـ قػػاؿ: الل ورسػػولوقػاؿ: فعػػدت لػػو فنشػػدتو فسػكت، فعػػدت لػػو فنشػػدت
مشػػػي بسػػػوؽ المدينػػػ  إذا أنػػػا أنػػػا أقػػػاؿ ففاضػػػت عينػػػاي وتوليػػػت فبينػػػا  ، عمػػػـأ

بقبطي مف أقباط الشاـ ممف قدـ بطعاـ يبيعػو بالمدينػ  يقػوؿ: مػف يػدلني عمػى 
ا حتى جاء فػدفد إلػي كتاًبػ قاؿ: فطفؽ الناس يشيروف لو إليَّ  ؟ بف مالؾكعب 

تو  فإذا فيو: أما عرؼ القراءة فقرأأ ا مف ممؾ غساف  عميؿ الروـ  وكنت كاتبً 
ف الل لػـ يجعمػؾ فػي دار ىػواف أا  قد جفاؾ و صاحبؾ  محمدً  بعد فقد بمغنا أفّ 

 ا مػػف الػػببلء.: وىػػذا أيًضػػ ومضػػيع  فػػالحؽ بنػػا نواسػػؾ قػػاؿ: فقمػػت حػػيف قرأتػػو
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حرقتو  بو حتى إذا مضػت أربعػوف ليمػ  مػف أقاؿ: فتيممت بو التنور فسجرتو  
  يأتيني يقوؿ  لي  يػأمرؾ رسػوؿ الل    الَمسيف إذا برسوؿ رسوؿ الل  

قػػػاؿ: فقمػػػت أطمقيػػػا، مػػػاذا افعػػػؿ؟ فقػػػاؿ: بػػػؿ اعتزليػػػػا وال  ، أف تعتػػػزؿ امرأتػػػؾ
ي  مرػؿ ذلػػؾ، قػاؿ: فقمػػت ي  المػػذيف تَمفػا معػػبَ تقربيػا، قػػاؿ: وأرسػؿ إلػػى صػاحَ 

لحقي بأىمؾ فكوني عندىـ حتى يقضي الل في ىذا األمػر مػا يشػاء االمرأتي: 
 : إفّ    فقالػػت: يػػا رسػػوؿ اللأة ىػػبلؿ بػػف أميػػ  رسػػوؿ الل  قػػاؿ: فجػػاءت امػػر 

و قاؿ: ال ولكػف ال يقربػؾ َدمأف أشيخ ضعيؼ ليس لو َادـ فيؿ تكره  ىبلاًل 
و والل مػػا زاؿ يبكػػي منػػذ كػػاف ّنػػا  لػػى شػػيء و إمػػف حركػػ   و والل مػػا بػػوّنػػا  قالػػت: و 

نت قػػاؿ: فقػػاؿ لػػي بعػػض أىمػػي: لػػو اسػػتأذ ،مػػف أمػػره مػػا كػػاف إلػػى يومػػو ىػػذا
ف تَدمػػو. قػػػاؿ: أتػػؾ فقػػػد أذف المػػرأة ىػػبلؿ بػػػف أميػػ    فػػي امرأرسػػوؿ الل  

دري مػػا يقػػوؿ لػػي إذا اسػػتأذنو أ  مػػا فقمػػت: والل ال اسػػتأذف فييػػا رسػػوؿ الل  
فييا وأنا رجػؿ شػاب، قػاؿ: فمبرنػا عشػر ليػاؿ فكمػؿ لنػا َمسػوف ليمػ  مػف حػيف 

ف ليم  عمى ظير نيى عف كبلمنا قاؿ: رـ صميت صبلة الصبم صباح َمسي
بيػػػت مػػػف بيوتنػػػا فبينػػػا أنػػػا جػػػالس عمػػػى الحػػػاؿ التػػػي ذكػػػر الل تعػػػالى منػػػا، قػػػد 

ا يقػػوؿ األرض بمػػا رحبػػت سػػمعت صػػارًَ  نفسػػي وضػػاقت عمػػيَّ  ضػػاقت عمػػيَّ 
أف قػػد  ا وعرفػػتُ سػػاجدً  بشػػر يػػا كعػػب بػػف مالػػؾ، قػػاؿ: فَػػررتُ أوتو بػػأعمى صػػ

مبشػػػروف،  يّ صػػاحبَ بػػؿ جػػاء الفػػرج مػػف الل عػػز وجػػؿ بالتوبػػ  عمينػػا، وذىػػب قِ 
ا جػاءني الػذي ا وكػاف صػوتو أسػرع مػف فرسػو فمّمػا فرًسػرجػؿ راكًبػ وركض الػيَّ 

والل مػا كنػت ، اه لبشػارتو ّيػإّي فكسػوتيما لػو رػوبَ  سمعت صوتو يبشرني نزعػتُ 
 ا  رسوؿ اللؤـ  قاصدً روبيف فمبستيما وانطمقت أ ممؾ يومئذ غيرىما واستعرتُ أ

المسػػجد فػػإذا  ، حتػػى دَمػػتُ  يبشػػرونني بتوبػػ  اللا ا فوًجػػ، وتمقػػاني النػػاس فوًجػػ
طمحػػ  بػػف عبػػد الل  فقػػاـ إلػػيَّ ،  ، جػػالس فػػي المسػػجد والنػػاس حولػػو رسػػوؿ الل

. رجػػؿ مػػف الميػػاجريف غيػػره والل مػػا قػػاـ إلػػيَّ ، ييػػروؿ حتػػى صػػافحني وىنػػاني 
إلػػػى رسػػػوؿ الل،  قػػػاؿ كعػػػب فممػػا جئػػػتُ  ، قػػاؿ: فكػػػاف كعػػػب ال ينسػػاىا لطمحػػػ 

 وفػرح  اسػتنار وجيػو  رَّ ، إذا سُ  ؽ وجيو مف السرور وكاف رسوؿ اللو يبر يتُ رأ
بشػر أعميػو قػاؿ لػي:  ، فمما سممتُ  و قطع  قمر حتى يعرؼ ذلؾ منوحتى كأنّ 

مػف عنػدؾ يػا رسػوؿ الل أـ أؾ. قػاؿ: فقمػت: مّ أبَير يوـ مر عميؾ منذ ولدتؾ 
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ى الرَّبَلرَػػػِ  الَّػػػِذيَف َوَعمَػػػمػػػف عنػػػد الل؟ قػػػاؿ: بػػػؿ مػػػف عنػػػد الل. قػػػاؿ الل تعػػػالى: 
ـْ َوَظنُّوْا  ـْ َأنُفُسُي ـُ اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَمْيِي مُّْفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَمْيِي َُ

ـْ ِلَيُتوُبػوْا ِإفَّ المّػَو ُىػَو التَّػوَّاُب الػرَِّحيـُ  الَّ َمْمَجَأ ِمَف الّمِو ِإالّ َأف  َـّ َتاَب َعَمْيِي  ِإَلْيِو ُر
 [.ٛٔٔ]التوب : 

نَمػد مػف أمػوالي أمػف تػوبتي أف  فّ قاؿ كعب: رػـ قمػت : يػا رسػوؿ الل إ
بعػض مالػؾ فيػو َيػر  مسػؾ عميػؾلػى رسػولو قػاؿ: أا  صدق  إلػى الل و  جميعيا

 مسؾ سيمي الذي بَيبر وأتصدؽ بكؿ أموالي الباقي .أني لؾ قاؿ: فقمت : إ
ف أو ،  يتػوب الل عمػييـ ف تكػوف توبػ  التػائبيف إذا أرادوا أفأىكذا يجػب 

أو كمػا قػاؿ:   فقػد قػاؿ رسػوؿ الل   ، نسوا إذا تابوا حقوؽ النػاس عمػييـال ي
يمػػا قمنػػا: مػػا  بيمػػا ؟ قػػاؿ: لػػيس معيػػـ بُ  حشػػر النػػاس يػػوـ القيامػػ  عػػراة غػػراًل "ي

شػػيء؟  يعنػػي مػػف أمػػواؿ الػػدنيا  فينػػادييـ  الل  بصػػوت يسػػمعو مػػف بعػػد كمػػا 
بيػػـ بصػػوت يسػػمعو القريػػب مػػف الصػػوت والبعيػػد يسػػمعو مػػف قػػرب  ينػػادييـ ر 

حػد مػف أىػؿ ال ينبغػي أل عنو  : أنا الممػؾ الػدياف  المحاسػب عمػى كػؿ شػيء 
حػد مػف أىػؿ الجنػ  يطمبػو بمظممػ   والمعنػى: ال يػدَؿ النار أف يدَؿ النػار وأ

 بعػػد تصػػفي  الحسػػاب فيمػػا بيػػنيـ فيأَػػذ أىػؿ الجنػػ  الجنػػ  وأىػػؿ النػػار النػػار إالّ 
: قمػػػت:  قػػو مػػػف ظالمػػو فقػػػاؿ مػػػف سػػمد الحػػػديث مػػف النبػػػي  كػػؿ مظمػػػـو ح

نّ  ا ؟ قػاؿ ا وال دينػارً ما نأتي الل  يوـ القيام   عراة بيما  ال نممؾ درىًمػوكيؼ وا 
  يكوف القصاص يومئذ  بالحسنات والسيئات.

و سػػػبحانو يعفػػػو عمػػػف أسػػػاء إليػػػو إذا تػػػاب المسػػػيء، ّنػػػأ فمػػػف رحمػػػ  الل
ف يػػػػرد إلػػػػييـ  بػػػػأعمػػػػف أسػػػػاء إلػػػػى النػػػػاس إالّ  يعفػػػػو ولكػػػػف مػػػػف عدالتػػػػو أف ال

كػػانوا ف يتحمػػؿ مػػنيـ ويسترضػػييـ فػػي الػػدنيا قبػػؿ مماتػػو حتػػى لػػو أمظممػػاتيـ بػػ
 فما أعظـ رحم  ىذا الديف وما أعظـ عدالتو!. ، او نصارى او كافريف اييودً 

ا تاب الل عميو وغفر لو ما فرط في جنب الل، ومف تاب توب  نصوحً 
بؿ يبدليا  ، ئات عبده التي اقترفيا قبؿ توبتوعفو عف سيبؿ الل سبحانو ال ي
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 َمف َتاَب َوهَمَف َوَعِمَؿ َعَمبًل َصاِلًحا ِإالّ جميعيا إلى حسنات. قاؿ الل تعالى: 
ـْ َحَسَناٍت َوَكاَف المَُّو َغُفوًرا رَِّحيًما  [.ٜٙ]الفرقاف:  َفُأْوَلِئَؾ ُيَبدُّْؿ المَُّو َسيَّْئاِتِي

الل عميو وسمـ قاؿ  رسوؿ الل صمى فّ أرضي الل عنو  بي ذرأعف   
يئات رـ تاب و يؤتى بالرجؿ يوـ القيام  ممف كاف قد عمؿ السنّ إما مضمون : 

الل لممبلئك  اعرضوا عمى عبدي ىذا سيئاتو الصغيرة  فتاب الل عنو فيقوؿ
بّ فاسألوه عنيا ونحّ  تي أفت ، ئوا عنو كبار ذنوبو وسيئاتو فبل تسألوه عنياوا َو

كذا وكذا؟ فيقوؿ:  ، في يوـ كذا ما فعمتَ أ، يافبلف  ليو المبلئك  فتقوؿ لوإ
 بيذه فيقرّ ، كذا وكذا؟ فيقوؿ: بمى  ، ما عممت في يوـ كذاأبمى وتقوؿ لو: 

المبلئك  لـ تسألو عف باقي ذنوبو  فّ ألا الذنوب ويعترؼ بيا ويفرح الرجؿ 
مد الرجؿ ىذا النداء أف بدلوا كؿ سيئ  رـ ينادي الل المبلئك  ويس، الكبيرة 

 :أي  ، حسن  بيا الو ضتموىا عميو وسألتموه عنيا بدّ مف سيئاتو التي أعر 
لي  إفّ  يا ربّ  :اجعموا ىذه السيئات حسنات فيطمد الرجؿ بكـر الل ىذا فيقوؿ

تسألني عنيا وتعرضيا  أَرى ما لي ال أراىا اليوـ؟ ما لممبلئك  لـ اذنوبً 
لى إَرى يؿ سيئاتو األدبف تزداد حسناتو بتأالرجؿ طمد  فّ أعمّي؟ ذلؾ 

بو ذر: فضحؾ رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ حتى بدت حسنات قاؿ أ
 نواجذه أي حتى بدت أسنانو.

فيػػؿ رمػػ  كػػـر أعظػػـ وأوسػػد مػػف ىػػذا الكػػـر اإلليػػي الػػذي أكػػـر بػػو الل 
تػػوا وال تنفػػد حينئػػذ ف تمو أبػػوا قبػػؿ فػػوات األواف فتوبػػوا قبػػؿ الػػراجعيف إليػػو! فتو 

 توب  وال إيماف.

الميـ تب عمينا في الدنيا وارحمنا يوـ الديف. يا رب العالميف الميـ 
  هميف.

  الةوة الصوفريض الموعظة السادسة عشرة :

بسػػـ الل والحمػػد لل والصػػبلة والسػػبلـ عمػػى :  فووي كتوواب اي الصووالة  
 رسوؿ الل وعمى الو وصحبو ومف وااله.

 اعيف واجعمنا لممتقيف إمامً أزواجنا وذرياتنا قرة أا مف ربنا ىب لن
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فييػػػا  فّ ا أل افضػػؿ الصػػبلة عنػػػد الل كبيػػر، وقػػد سػػػماىا، سػػبحانو، ذكػػرً 
يػػا َأيُّيَػػا الَّػػِذيَف لييػػا، فقػػاؿ تعػػالى: إف نسػػعى أنسػػاف ربػػو، وقػػد حرنػػا يػػذكر اإل

ـْ هَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِلمصَّبلِة ِمف َيْوـِ اْلُجُمَعِ  َفاْسعَ  ْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّو َوَذُروا اْلَبْيَد َذِلُكػ
ـْ َتْعَمُموفَ  ـْ ِإف ُكنُت ْيٌر لَُّك ََ  : الجمع[ٜ.] 

جػػػؿ أ، أي: نتركػػػو مػػػف  ف نػػػذر البيػػػدألػػػى الصػػػبلة، و إف نسػػػعى أحرنػػػا 
َبرنػا الل بػذلؾ فػي ىػذه أر مف كؿ بيد وشراء، وتجػارة، كمػا يا َيإقامتيا، فإنّ 

 االي .
 ة عند الل عظيـ وقديـ، بياف ذلؾ فيما ياتي:فضؿ الصبل فّ إ

لعظـ مكان  الصبلة عند الل :  ممنبياء واألالصالة فرضت عمى كل األ 
ػريف و نبيػاءه، األأقد وصى بيػا، سػبحانو، ف َِ قػواميـ، قػاؿ الل تعػالى: أولػيف واآل
 َواْذُكػػْر ِفػػي اْلِكتَػػاِب ِإْدِريػػَس ِإنَّػػُو َكػػاَف ِصػػدّْيًقا نَِّبيِّػػا  ََرَفْعَنػػاُه َمَكاًنػػا َعِميِّػػا و 

ػػْف َحَمْمَنػػا َمػػَد ُنػػوٍح  ـَ َوِممَّ يَّػػِ  هَد ػػَف النَِّبيّْػػيَف ِمػػف ُذرّْ ـَ المَّػػُو َعمَػػْيِيـ مّْ ُأْوَلئِػػَؾ الَّػػِذيَف َأْنَعػػ
ْسَراِئيَؿ َوِممَّْف َىَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا ِإَذا تُْتمَػى َعمَػْيِيـْ  ـَ َواِ  يَِّ  ِإْبَراِىي هَيػاُت الػرَّْحَمف  َوِمف ُذرّْ

ًدا َوُبِكيِّػػػػا  وا ُسػػػػجَّ ػػػػرُّ ََ  ػػػػبلَة َواتََّبُعػػػػوا ْمػػػػٌؼ َأَضػػػػاُعوا الصَّ ََ ـْ  مَػػػػَؼ ِمػػػػف َبْعػػػػِدِى ََ َف
 [.ٜ٘-ٙ٘]مريـ:  الشََّيَواِت َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغيِّا

 يػػػـ قػػػد ضػػػيعوا صػػػبلتيـ التػػػي نّ أتبػػػاع، ، األ ذكػػػر الل، سػػػبحانو، الَمػػػؼ
ا عػػاش ، عميػػو السػػبلـ، الػػذي كػػاف نبيِّػػ دريػػسإد نبيػػاؤىـ مػػف عيػػبيػػا أوصػػاىـ 

دـ، عميػػو السػػبلـ، فكػػاف ها مػػف عيػد أبينػػا قبػؿ نػػوح بػػزمف طويػػؿ، بػؿ كػػاف قريًبػػ
 الّ إاب الشديد، وما كاف جزاؤىـ كػذلؾ جزاء مضيعييا الغي، وىو الويؿ، والعذ

 وصي .أىـ لكونيـ قد ضيعوا 
، فقػػد كػػاف يػػدعو  بػػراىيـ، عميػػو السػػبلـ، بفضػػؿ الصػػبلة عنػػد اللإولعمػػـ 

بََّنػػا ِإنّْػػي َأْسػػَكنُت ، قػػاؿ الل تعػػالى:  ف يجعمػػو وذريتػػو مػػف المقيمػػيف ليػػاأالل  رَّ
ػػبَلَة َفاْجَعػػْؿ  ـِ َربََّنػػا ِلُيِقيُمػػوْا الصَّ يَّتِػػي بِػػَواٍد َغْيػػِر ِذي َزْرٍع ِعنػػَد َبْيتِػػَؾ اْلُمَحػػرَّ ِمػػف ُذرّْ
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ػػَف النَّػػاِس َتْيػػِوي ِإلَػػْيِيـْ  ـْ َيْشػػُكُروفَ  َأْفئِػػَدًة مّْ ػػَف الرََّمػػَراِت َلَعمَّيُػػ بػػراىيـ: إ] َواْرُزْقيُػػـ مّْ
ٖٚ] 

َوَوَىْبَنا َلُو ِإْسَحَؽ َوَيْعُقوَب َناِفَمً  َوُكبلِّ َجَعْمَنا َصػاِلِحيَف وقاؿ الل تعالى: 
  ََ ـْ ِفْعػػػَؿ اْل ػػػً  َيْيػػػُدوَف ِبَأْمِرَنػػػا َوَأْوَحْيَنػػػا ِإلَػػػْيِي ـْ َأِئمَّ ػػػبلِة َوَجَعْمَنػػػاُى ـَ الصَّ قَػػػا ْيػػػَراِت َواِ 

َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديفَ  يَتاء الزَّ  [.ٖٚ-ٕٚ]االنبياء:  َواِ 
ا كػاف الىتمامػو بيػذه  براىيـ، عمييما السبلـإعيؿ بف سماإوكذلؾ كاف 

َواْذُكْر ِفػي اْلِكتَػاِب . قاؿ الل تعالى:  مر بيا ُأمتو وعشيرتو وأوالدهأالفريض  ي
َوَكاَف َيْأُمُر َأْىَمُو ِبالصَّبلِة  ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد َوَكاَف َرُسواًل نَِّبيِّا ِإْسَماِعيَؿ 

َكاِة َوَكاَف ِعنَد َربِّْو َمْرِضيِّا  [.٘٘-ٗ٘]مريـ:  َوالزَّ
ػػى بػػو لقمػػاف الحكػػيـ ابنػػو، قػػاؿ الل أوقػػد كانػػت الصػػبلة مػػف  ىػػـ مػػا وصَّ

َة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِؼ َواْنػَو َعػِف اْلُمنَكػِر َواْصػِبْر َعمَػى َمػا ياُبَنيَّ َأِقـِ الصَّبلتعالى: 
 [.ٚٔ]لقماف:  َأَصاَبَؾ ِإفَّ َذِلَؾ ِمْف َعْزـِ األُمورِ 

دركو داود عميو السبلـ، فأَػذ عنػو ألؼ سن ، و ألقماف عاش  فّ أويروى 
الل  عطػاهأسػرائيؿ، إا فػي بنػي العمـ، وكػاف يفتػي قبػؿ مبعػث داود، كػاف قاضػيً 

 الحكم .
سػػػػرائيؿ ىػػػػو أوكرػػػػر  مػػػػر الل سػػػػبحانو لبنػػػػي اسػػػػرائيؿ بإقامػػػػ  الصػػػػبلة، وا 

َيا َبِني ِإْسػَراِئيَؿ يعقوب بف إسحاؽ بف إبراىيـ عمييـ السبلـ، قاؿ الل تعالى: 
يَّػا ـْ َواِ  ـْ َوَأْوفُػوْا ِبَعْيػِدي ُأوِؼ ِبَعْيػِدُك َي فَػاْرَىُبوِف اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَّتِػي َأْنَعْمػُت َعمَػْيُك

  َؿ َكػػػاِفٍر بِػػػِو َواَل َتْشػػػَتُروْا ـْ َواَل َتُكوُنػػػوْا َأوَّ َوهِمُنػػػوْا ِبَمػػػا َأنَزْلػػػُت ُمَصػػػدّْقًا لَّْمػػػا َمَعُكػػػ
يَّػػاَي فَػػػاتَُّقوِف  َواَل َتْمِبُسػػوْا اْلَحػػؽَّ ِباْلَباِطػػػِؿ َوَتْكُتُمػػوْا اْلَحػػػؽَّ  ِبأَيػػاِتي َرَمنػػًا َقِمػػػيبًل َواِ 

ـْ َتعْ  َكػػاَة َواْرَكُعػػوْا َمػػَد الػػرَّاِكِعيفَ  َمُمػػوَف َوَأنػػُت ػػبَلَة َوهتُػػوْا الزَّ ]البقػػرة:  َوَأِقيُمػػوْا الصَّ
ٗٓ-ٖٗ.] 

ػػػْذَنا ِميرَػػػاَؽ َبنِػػػي ِإْسػػػوقػػػاؿ الل تعػػػالى:  ََ ْذ َأ المّػػػَو  َراِئيَؿ اَل َتْعُبػػػُدوَف ِإالّ َواِ 
ى َواْلَمَساِكيِف َوُقولُػوْا ِلمنَّػاِس ُحْسػنًا َوَأِقيُمػوْا َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتامَ 

ـْ َوَأنتـُ مّْْعِرُضوفَ  نُك ـْ ِإالَّ َقِميبًل مّْ َـّ َتَولَّْيُت َكاَة ُر بَلَة َوهُتوْا الزَّ  [.ٖٛ]البقرة:  الصَّ



 

105 

 

ولمػػا كمػػـ الل موسػػى، عميػػو السػػبلـ، وعرفػػو نفسػػو أمػػره فػػي ىػػذا المقػػاـ 
ػا َأَتاَىػػا ُنػػوِدي َيػػا ُموَسػػى ، قػػاؿ الل تعػػالى: العظػيـ بإقامػػ  الصػػبلة ِإنّْػػي  َفَممَّ

َمْد َنْعَمْيػػَؾ ِإنَّػػَؾ بِػػاْلَواِد اْلُمقَػػدَِّس طُػػًوى  َْ َتْرتُػػَؾ َفاْسػػَتِمْد ِلَمػػا  َأَنػػا َربُّػػَؾ فَػػا َْ َوَأَنػػا ا
ػػِإنَّنِػػي َأَنػػا المَّػػُو ال ِإلَػػَو ِإالّ  ُيػػوَحى  ]طػػو:  بلَة ِلػػِذْكِري َأَنػػا َفاْعُبػػْدِني َوَأِقػػـِ الصَّ

ٔٔ-ٔٗ.] 
ػػو مػػريـ عمييػػا السػػبلـ، وحػػيف  وعيسػػى عميػػو السػػبلـ عنػػدما جػػاءت بػػو ُأمُّ

شارت اليو، فقالػت: كممػوه يجػبكـ بمػا حػدث، فممػا تكمػـ أ اتيميا قوميا بالسوء،
اه الل بػو. وقػد كانػت الصػبلة مػف وىو طفؿ رضيد في الميد ذكر ليـ ما وص

ـُ َمف قاؿ الل تعالى: وؿ الوصايا التي نطؽ بيا أ َفَأَشاَرْت ِإَلْيِو َقاُلوا َكْيَؼ ُنَكمّْ
قػػػػاَؿ ِإنّْػػػي َعْبػػػُد المَّػػػػِو هتَػػػاِنَي اْلِكتَػػػػاَب َوَجَعَمنِػػػي َنِبيِّػػػػا َكػػػاَف ِفػػػي اْلَمْيػػػػِد َصػػػِبيِّا  َِ

 َُكاِة َما ُدْمت وَجَعَمِني ُمَباَرًكا َأْيَف َما ُكنُت  َوَأْوَصاِني ِبالصَّبلِة َوالزَّ  َحيِّػا  َِ
ـْ َيْجَعْمنِػي َجبَّػاًرا َشػِقيِّا  َوالسَّػبلـُ َعمَػيَّ َيػْوـَ ُوِلػدتُّ َوَيػْوـَ َأُمػوُت  َوَبرِّا ِبَواِلَدِتي َوَل

ـَ قَػػػْوَؿ اْلَحػػػؽّْ الَّػػػِذي ِفيػػػِو َيْمتَػػػُروفَ  َوَيػػػْوـَ ُأْبَعػػػُث َحيِّػػػا   َذِلػػػَؾ ِعيَسػػػى اْبػػػُف َمػػػْرَي
 .[ٖٗ-ٜٕمريـ: ]

اآليػات الوصػي  بالصػبلة بػالمعجزة العظيمػ ، وىػي  وقد اقترنت في ىػذه
 الّ إفػي الميػد، ومػا كػاف ىػذا االقتػراف ، عميو السبلـ، وىو صبي  نطؽ عيسى

ػػو مػػريـ عمييػػا السػػبلـ قػػاؿ الل تعػػالى: أـ الوصػػي  التػػي لعظػػ َيػػا مػػر الل بيػػا ُأمَّ
ـُ اْقُنِتي ِلَربِّْؾ َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَد الراكعيف  .[ٖٗؿ عمراف: ا] َمْرَي

  واركعوا مػد الػراكعيف سرائيؿ إآلي  وما سبقيا الموجي  الى بني وىذه ا
ػػ  محمػػد  الصػػبلة التػػي فرضػػت عمػػى األ فّ ألػػى إتشػػير    كانػػت مػػـ قبػػؿ ُأمَّ

، بيػا  وقد كانت الصبلة شعار كؿ نبي ورسػوؿ ، كصبلتنا فييا سجود وركوع
يعػدونيا  يػـ كػانواألنّ ا  بيػا، وكػاف الكفػار يَػاطبونيـ  يميز وقومو مػف غيػرىـ

لى التوحيد. فقػد اتيػـ قػـو شػعيب ا  لى اإلصبلح، و إىي المسؤول  عف دعوتيـ 
قػػػػالوْا َيػػػػا ُشػػػػَعْيُب يػػػػا تػػػػأمره بمجالػػػػدتيـ. قػػػػاؿ الل تعػػػػالى: نّ أا صػػػػبلتو بشػػػػعيبً 

 .[ٚٛىود: ] َأَصبَلُتَؾ َتْأُمُرَؾ َأف نَّْتُرَؾ َما َيْعُبُد هَباُؤَنا
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لعمو شأف الصبلة عند الل، فقد كرر  : في كتاب اي الصالة كثر ذكرها
ف الكػػػػريـ بصػػػػيغ  المصػػػػدر هكتابػػػػو المجيػػػػد، فقػػػػد ُذكػػػػرت فػػػػي القػػػػر ذكرىػػػػا فػػػػي 
 اُذكػرت الزكػاة بالصػيغ  نفسػيا تسػعً وسبعيف مرة، في حيف قد  ارمانيً  الصبلة  

 ، والحج عشر مرات، والصـو رماني مرات. وعشريف مرة
لعظػـ فضػؿ الصػبلة عنػد الل، فقػد :  صوالةحصر االعمال الصالحة بال

قػاؿ الل تعػالى:  الح  واَتتمػت فػي سػورة  المؤمنػوف ابتدأت بيا األعماؿ الصػ
 قَػػْد َأْفمَػػَم اْلُمْؤِمُنػػوَف  اِشػػُعوَف ََ ـْ  ـْ ِفػػي َصػػبلِتِي ـْ َعػػِف  الَّػػِذيَف ُىػػ َوالَّػػِذيَف ُىػػ

َكاةِ  المَّْغِو ُمْعِرُضوَف  ـْ ِلمزَّ ـْ َحاِفُظوَف  َفاِعُموَف  َوالَِّذيَف ُى ـْ ِلُفُروِجِي َوالَِّذيَف ُى
  ـْ َغْيػُر َممُػوِميَف ـْ فَػِإنَُّي ـْ أْو َما َمَمَكْت َأْيَمػاُنُي َفَمػِف اْبَتَغػى  ِإال َعَمى َأْزَواِجِي

ـُ اْلَعػػػاُدوَف  ـْ َرا َوَراء َذِلػػػَؾ َفُأْوَلئِػػػَؾ ُىػػػ ـْ َوَعْيػػػِدِى ـْ الَماَنػػػاِتِي  ُعػػػوَف َوالَّػػػِذيَف ُىػػػ
ـْ ُيَحػػاِفُظوَف  ـْ َعمَػػى َصػػَمَواِتِي ـُ اْلَواِررُػػوَف  َوالَّػػِذيَف ُىػػ الَّػػِذيَف َيِررُػػوَف  ُأْوَلئِػػَؾ ُىػػ

اِلُدوفَ  ََ ـْ ِفيَيا   .[ٔٔ-ٔالمؤمنوف: ] اْلِفْرَدْوَس ُى
ِإفَّ وقػػد كػػرر، ىػػذا الفضػػؿ لمصػػبلة فػػي سػػورة ُأَػػرى. قػػاؿ الل تعػػالى: 

ِمَؽ َىُموعً  َُ ْيػُر َمُنوًعػا  ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ َجُزوًعا  ا األنَساَف  ََ َذا َمسَُّو اْل  َواِ 
ـْ َداِئُمػوَف   اْلُمَصمّْيَف ِإالّ  ـْ َعمَػى َصػبلِتِي ـْ َحػؽّّ  الَِّذيَف ُى َوالَّػِذيَف ِفػي َأْمػَواِلِي

ْف  لدّْيِف َوالَِّذيَف ُيَصدُّْقوَف ِبَيْوـِ ا لّْمسَّاِئِؿ َواْلَمْحُروـِ  مَّْعُموـٌ  َوالَِّذيَف ُىـ مّْ
ـْ َغْيػُر َمػْأُموٍف  َعَذاِب َربِّْيـ مُّْشِفُقوَف  ـْ  ِإفَّ َعَذاَب َربِّْي ـْ ِلفُػُروِجِي َوالَّػِذيَف ُىػ

ـْ َغْيػػُر َممُػػوِميَف  َحػػاِفُظوَف  ـْ فَػػِإنَُّي ـْ َأْو َمػػا َمَمَكػػْت َأْيَمػػاُنُي  ِإال َعمَػػى َأْزَواِجِيػػ
ـُ اْلَعػػاُدوَف َفَمػػِف اْبَتَغػػى  ـْ  َوَراء َذِلػػَؾ َفُأْوَلئِػػَؾ ُىػػ ـْ َوَعْيػػِدِى ـْ الَماَنػػاِتِي َوالَّػػِذيَف ُىػػ

ـْ قَػػػػػاِئُموَف  َراُعػػػػػوَف  ـْ  َوالَّػػػػػِذيَف ُىػػػػػـ ِبَشػػػػػَياَداِتِي ـْ َعمَػػػػػى َصػػػػػبلِتِي َوالَّػػػػػِذيَف ُىػػػػػ
 .[ٖ٘-ٜٔالمعارج: ] ُأْوَلِئَؾ ِفي َجنَّاٍت مُّْكَرُموَف  ُيَحاِفُظوَف 
الصػػبلة عمػػى غيرىػػا مػػف ،  مػػا تقػػدـ اكريػػرً :  ديم الصووالة عمووى غيرهوواتقوو

 وهتػػػوا الزكػػػاةَ  اقيموا الصػػػبلةَ فَػػػعمػػػاؿ الصػػػالح  كقولػػػو تعػػػالى: الفػػػرائض واأل
 . فقد قدمت الصبلة عمى الزكاة.[ٛٚالحج: ]
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بِػػيٍف وقولػػو تعػػالى:  ُىػػًدى َوُبْشػػَرى  طػػس ِتْمػػَؾ هَيػػاُت اْلقُػػْرهِف َوِكتَػػاٍب مُّ
ـْ ُيوِقُنػوَف  ْؤِمِنيَف ِلْممُ  َرِة ُىػ َِ َكػاَة َوُىػـ بِػاأل ػبلَة َوُيْؤتُػوَف الزَّ  الَِّذيَف ُيِقيُموَف الصَّ
، فقد قدمت في ىذه االيات الصػبلة عمػى الزكػاة وعمػى اإليمػاف [ٖ-ٔالنمؿ: ]

 باالَرة.
ـُ اوقولػػو تعػػالى:  ػػَذ المّػػُو ِميرَػػاَؽ َبنِػػي ِإْسػػَرهِئيَؿ َوَبَعْرَنػػا ِمػػنُي ََ ْرَنػػْي َعَشػػَر َأ

َكػػػاَة َوهَمنػػػتـُ ِبُرُسػػػِمي  ـُ الزَّ ػػػبَلَة َوهَتْيػػػُت ـُ الصَّ ـْ لَػػػِئْف َأَقْمػػػُت َنِقيًبػػػا َوقَػػػاَؿ المّػػػُو ِإنّْػػػي َمَعُكػػػ
ـْ َسيَّْئاِتُكـْ  ـُ الّمَو َقْرًضا َحَسًنا الَكفَّْرفَّ َعنُك ـْ َوَأْقَرْضُت ْرُتُموُى  .[ٕٔالمائدة: ] َوَعزَّ

يمػػاف بالرسػػؿ ونصػػرىـ يػػات عمػػى الزكػػاة واإلة فػػي ىػػذه اآلقػػدمت الصػػبل
قراض الل القرض الحسف.  وا 

ػػبلَة َوْأُمػػْر بِػػاْلَمْعُروِؼ َواْنػػَو َعػػِف اْلُمنَكػػِر وقولػػو تعػػالى:  َيػػا ُبَنػػيَّ َأِقػػـِ الصَّ
ػدََّؾ ِلمنَّػاِس  َواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَؾ ِإفَّ َذِلَؾ ِمػْف َعػْزـِ األُمػوِر  ََ َوال ُتَصػعّْْر 

ػوٍر وَ  َُ تَػاٍؿ َف َْ َواْقِصػْد ِفػي  ال َتْمِش ِفي األْرِض َمَرًحا ِإفَّ المََّو ال ُيِحػبُّ ُكػؿَّ ُم
لقمػػاف: ] َمْشػػِيَؾ َواْغُضػػْض ِمػػف َصػػْوِتَؾ ِإفَّ َأنَكػػَر األْصػػَواِت َلَصػػْوُت اْلَحِميػػِر 

ٔٚ-ٕٓ]. 
حكى الل لنا في ىذه اآليات وصػي  لقمػاف البنػو، وىػي وصػي  أقػرَّ بيػا 

دمت في ىػذه الوصػي  الصػبلة عمػى نا بيا عندما حكاىا لنا، وقد قُّ ، وأوصاالل
طائفػ  مػف األعمػػاؿ الصػالح ، فقػد قػػدمت عمػى األمػر بػػالمعروؼ والنيػي عػػف 
 المنكػػػػر، وعمػػػػى الصػػػػبر، والتواضػػػػد، والتػػػػزاـ االعتػػػػداؿ، واألدب فػػػػي المشػػػػي

وامػر الل أعمى مر الصبلة أف الكريـ، وتقديـ هوالكبلـ، ومرؿ ىذا كرير في القر 
األَػػرى يػػدؿ عمػػى اف ىػػذه الفريضػػ  قػػد تبػػوأت االىتمػػاـ االوؿ بػػيف الفػػرائض 

 واألعماؿ الصالح  في كتاب الل تعالى.
ِإنَّػػا َأْعَطْيَنػػاَؾ اْلَكػػْوَرَر قػػاؿ الل تعػػالى:  : الصووالة يشووكر اي ال بغيرهوواب

  َفَصؿّْ ِلَربَّْؾ َواْنَحْر  َْترُ ِإفَّ َشاِنَئَؾ ُىَو األب [الكورر]. 
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وىذه السورة   لى رسولو، محمد،  إالَطاب موجو مف الل، سبحانو، 
و جػزاء مػا ّنػأ،  في الدنيا واآلَرة اا كريرً ا: يا محمد، إنا قد أعطيناؾ َيرً معناى

 اعطيناؾ ىذه النعـ العظيم  صؿ لربؾ وانحر لو الذبائم.
ف أر نعمػػػػو ، طمػػػػب مػػػػف عبػػػػده لكػػػػي يشػػػػك الل فّ أفيػػػػذه السػػػػورة تعنػػػػي، 

ف يجػػازي العبػػد ربػػو ويشػػكره بػػأداء أي فريضػػ  كانػػت أيصػػمي، كأنػػو ال يمكػػف 
 بإقامػػ  فريضػ  الصػػبلة والنحػر، فبيػػا وحػدىا ومػػا الّ إعمػؿ صػػالم كػاف،  وبػأيّ 

 ، سبحانو عمى نعمو ال بغيرىا. ذكر بعدىا يؤدي العبد الشكر لل
يكوف لممؤمنيف و سنّ أ،  َبرنا الل، سبحانوأ:  عالمة الصالة في االخرة

فػػػػي اآلَػػػػرة عبلمػػػػ ، وىػػػػي حسػػػػف ونػػػػور فػػػػي وجػػػػوىيـ، ذلػػػػؾ مػػػػف أرػػػػر تكػػػػرار 
ُسػػػوُؿ المَّػػِو َوالَّػػػِذيَف َمَعػػػُو َأِشػػػدَّاء سػػجودىـ فػػػي الػػػدنيا، قػػاؿ الل تعػػػالى:  ػػػٌد رَّ مَُّحمَّ

ػػَف  ًدا َيْبَتُغػػوَف َفْضػػبًل مّْ ـْ ُركًَّعػػا ُسػػجَّ ـْ تَػػَراُى المَّػػِو َوِرْضػػَواًنا َعمَػػى اْلُكفَّػػاِر ُرَحَمػػاء َبْيػػَنُي
ْف َأَرِر السُُّجودِ  ـْ ِفي ُوُجوِىِيـ مّْ  .[ٜٕالفتم: ] ِسيَماُى

 ميف.ها الميـ بً ا طي ورزقً  متقببًل ا نافعا وعمبًل الميـ انا نسألؾ عممً 
ُكؿُّ َنْفػٍس ِبَمػا تعالى: : قاؿ  في الكتاب والسنة من حكم تارك الصالة

َعػػػػػِف  ِفػػػػػي َجنَّػػػػػاٍت َيَتَسػػػػػاءُلوَف  اْلَيِمػػػػػيِف  ِإال َأْصػػػػػَحابَ  َكَسػػػػػَبْت َرِىيَنػػػػػٌ  
ـْ ِفػػي َسػػَقَر  اْلُمْجػػِرِميَف  ـْ َنػػُؾ ِمػػَف اْلُمَصػػمّْيَف َمػػا َسػػَمَكُك ـْ َنػػُؾ  قَػػاُلوا لَػػ َولَػػ

ـُ اْلِمْسِكيَف  اِئِضيَف  ُنْطِع ََ وُض َمَد اْل َُ  َوُكنَّا ُنَكذُّْب ِبَيْوـِ الدّْيِف  َوُكنَّا َن
ـْ َشَفاَعُ  الشَّاِفِعيفَ  اَنا اْلَيِقيُف َحتَّى َأتَ   [ٛٗ-ٖٛالمدرر: ] َفَما َتنَفُعُي

حػػػيف يػػػدَؿ المؤمنػػػوف الجنػػػ  يتسػػػاءلوف بيػػػنيـ عػػػف األىػػػؿ واألصػػػدقاء 
واألقربػػاء أيػػف فػػبلف؟ وأيػػف فػػبلف؟ ممػػف كػػانوا يسػػتيينوف بػػأمور الػػديف فيػػأتوف 

فيسػألونيـ مػا  إلييـ ويمقونيـ في مكاف اسمو سقر، موضد مف مواضػد جيػنـ،
سػػمككـ فػػي سػػقر، مػػا العمػػؿ الػػذي فعمتمػػوه فػػي الػػدنيا، مػػا الػػذنب والػػذنوب التػػي 

وؿ: فكاف جوابيـ األاقترفتموىا حتى جوزيتـ ىذا الجزاء وعوقبتـ ىذا العقاب؟! 
مجرمػوف، فتػرؾ الصػبلة يـ نّ ألمصميف، وقد وصػفيـ الل سػبحانو بػلـ نكف مف ا
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َوَمػا َأْدَراَؾ َمػا َسػَقُر قاء سقر قاؿ تعالى: لى لإسباب التي تؤدي واحدة مف األ
  ال تُْبِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َوال تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذُر  َلوَّاَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ  لّْْمَبَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر   ََعَمْييَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَع 

ي الطبقػػ  السادسػػ  مػػف قػػاؿ ابػػف عبػػاس: سػػقر ىػػ [ٖٓ-ٕٙالمػػدرر: ]  َعَشػػرَ 
قاؿ: سأؿ موسى ربو، فقػاؿ:   رسوؿ الل     أفّ بو ىريرة  أجينـ، وروى 

وقولػػو تعػػػالى ، فقػػر؟ قػػاؿ: صػػاحب سػػقر أعبػػادؾ    أيّ  أي: يػػا ربّ  بّ ،أي ر 
 َُوَما َأْدَراَؾ َما َسَقر  شيء ىي؟  عممؾ أيّ أىذه مبالغ  في وصفيا، أي: وما

 الّ إا ا وال دًمػػػا وال لحًمػػقولػػو تعػػالى  ال تُْبِقػػػي َوال تَػػَذُر  أي: ال تتػػرؾ ليػػػـ عظًمػػ
 ود.حرقتو، ومعنى  لواح  لمبشر  مغيرة لمجمأ

ْمٌؼ َأَضاُعوا الصَّبلَة َواتََّبُعوا الشََّيَواِت وقاؿ تعالى:  ََ ـْ  َمَؼ ِمف َبْعِدِى ََ َف
ُموَف اْلَجنَّػَ  ِإالّ  َفَسْوَؼ َيْمَقْوَف َغيِّا  َُ  َمف تَػاَب َوهَمػَف َوَعِمػَؿ َصػاِلًحا َفُأْوَلئِػَؾ َيػْد
 .[ٓٙ-ٜ٘مريـ: ] َوال ُيْظَمُموَف َشْيًئا

فػػي جيػػنـ  فّ إ، واد فػػي جيػػنـ، وقيػػؿ:  ف مسػػعود: الغػػيّ قػػاؿ عبػػد الل بػػ
قعػره،  االرائحػ ، بعيػدً  ، َبيػث الطعػـ، منػتفّ اا وقيحً ا، يسيؿ دمً واديًا يسمى: غيِّ 
رة قػػػذؼ بيػػػا مػػػف شػػػفير جيػػػنـ  أي مػػػف صػػػَ فّ أقػػػاؿ: لػػػو   وعػػػف الرسػػػوؿ  

تتػػػػدحرج  الحجػػػػر ا  أي:  تبقػػػػى سػػػػبعيف َريفًػػػػ قعػػػػره  عمػػػػى جيػػػػنـ  مػػػػا بمغػػػػت أ
رػػاـ... قيػؿ: ومػػا هجيػنـ  رػػـ تنتيػي الػػى غػي و  قعػػرف تصػؿ أقبػػؿ سػن  سػبعيف 

فػي ىػؿ جيػنـ أي: يسػيؿ أبئراف في جينـ يسيؿ فييمػا صػديد  غي وهراـ. قاؿ:
 وقػػاؿ تعػػالى : ،جسػػاد المعػػذبيف مػػف دمػػاء وقػػيمأىػػذيف البئػػريف مػػا ينػػزح مػػف 

 ـْ َوال ـْ َأْمػػَواُلُك ـْ َعػػف ِذْكػػِر المَّػػِو َوَمػػف َيْفَعػػْؿ  َيػػا َأيُّيَػػا الَّػػِذيَف هَمُنػػوا ال ُتْمِيُكػػ َأْوالُدُكػػ
اِسُروَف  ََ ـُ اْل  .[ٜالمنافقوف: ] َذِلَؾ َفُأْوَلِئَؾ ُى

ىػػذه اآليػػ  يعنػػي الصػػموات  قػػوؿ الل  ذكػػر الل  فػػي فّ أذكػػر المفسػػروف 
  النار.الّ إف مف الَاسريف الذيف ليس مصيرىـ مف تركيا كا
ا اؿ: ال تتػػػرؾ الصػػػبلة متعمػػػدً قػػػ  رسػػػوؿ الل   فّ أ  نػػػس  أـ أوعػػػف 

ومػػا رواه عبػػادة    الل ورسػػولوفقػػد برئػػت منػػو ذّمػػ امػػف تػػرؾ الصػػبلة متعمػػدً  فّ إفػػ
، وال ا ، فقػػاؿ: ال تشػػركوا بػػالل شػػيئً وصػػانا رسػػوؿ الل  أبػػف الصػػامت قػػاؿ: 
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 ، أي: ا فقد َػرج مػف الممّػا متعمدً ا، فمف ترؾ الصبلة عمدً تتركوا الصبلة عمدً 
نو وعػػف ابػػف بػػي حػػاتـ فػػي سػػنأسػػبلـ. رواه عبػػد الػػرحمف بػػف   اإلَػػرج مػػف ممّػػ

مانػ  لػو، أيمػاف لمػف ال إ  قػاؿ: ال رسػوؿ الل   فّ أعمر  رضػي الل عنيمػا  
ما موضد الصبلة مف نّ إير لو، وال ديف لمف ال صبلة لو، وال صبلة لمف ال ط

 الديف كموضد الرأس مف الجسد. رواه الطبراني وحسنو الترمذي.
: مػػػف تػػػرؾ الصػػػبلة     قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل  مػػػر  وروي عػػػف ع

 حتػػػػى يراجػػػػد لل توبتػػػػو. رواه حػػػػبط الل عممػػػػو وبرئػػػػت منػػػػو ذمػػػػ  اللأا متعمػػػػدً 
 صبياني.األ

بذاتػػػو، العمػػػؿ السػػػيء محبػػػوط  ألفّ ام عمػػػؿ الصػػػالوالمقصػػػود حبػػػوط ال
عمػػػػؿ صػػػػالم حتػػػػى  الل سػػػػبحانو ال يقبػػػػؿ مػػػػف تػػػػارؾ الصػػػػبلة أيّ  فّ أوالمعنػػػػى 
وؿ مػا يسػػأؿ عنػػو العبػػد يػـو القيامػػ  عػػف صػػبلتو أء فػػي الحػػديث: وجػػا ،يصػمي

َرجػػو أسػػائر عممػػو.  دّ ت صػػبلتو رُ دَّ ف رُ ا  فػػاف تقبمػػت تقبػػؿ منػػو سػػائر عممػػو، و 
  قػػػاؿ سػػػمعت البييقػػػي، وىػػػذا الحػػػديث يؤيػػػد الحػػػديث السػػػابؽ وعػػػف بريػػػدة  

. فمػػف تركيػػا فقػػد كفػػر   يقػػوؿ: العيػػد الػػذي بيننػػا وبيػػنيـ الصػػبلةرسػػوؿ الل  
 بو داود والنساني والترمذي وقاؿ: حديث حسف صحيم.أرواه احمد و 

جػػػؿ وبػػػيف الشػػػرؾ بػػػيف الر  فّ إ  قػػػاؿ:   عػػػف النبػػػي  وعػػػف جػػػابر  
  نػػػس بػػػف مالػػػؾ  أ ابػػػا داود وعػػػف الّ إرواه الَمسػػػ   . والكفػػػر تػػػرؾ الصػػػبلة
أي: ىػػو ، اا فقػػد كفػػر جيػػارً   مػػف تػػرؾ الصػػبلة متعمػػدً قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  

بػػيف الرجػػؿ  فّ إ : ممػػا سػػواه وقػػاؿ   اشػػد كفػػرً أبكفػػره ومعمػػف بػػو وىػػو جػػاىر 
 .وبيف الشرؾ والكفر ترؾ الصبلة

 حمد ومسمـ .أجؿ وبيف الكفر ترؾ الصبلة  رواه وقاؿ بيف الر 
  ترؾ الصبلةالّ إوقاؿ: ليس بيف العبد وبيف الكفر 

 نو مف ترؾ الصبلة فقد كفرإوقاؿ: ف
 شرؾأيماف الصبلة، فمف تركيا فقد اإلوقاؿ: بيف العبد وبيف الكفر و 
  ترؾ الصبلةالّ إوقاؿ: ليس بيف العبد والشرؾ 
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ػػػبلَة َوال َتُكوُنػػػػوا ِمػػػَف اْلُمْشػػػػِرِكيفَ ذلػػػؾ قولػػػػو تعػػػالى ويؤيػػػد   َوَأِقيُمػػػػوا الصَّ
 [ٖٔالروـ: ]

 مػػا، بعػػد موتػػو حػػيف تػػأتي المبلئكػػ  تسػػوؽ رجػػبًل و ّنػػأوجػػاء فػػي الحػػديث 
يػػػدي مبلئكػػػ  أأتي صػػػبلة ىػػػذا الرجػػػؿ فتنقػػػذه مػػػف تػػػ لػػػى العػػػذاب، عػػػذاب القبػػػرإ

لػى الرجػؿ وىػو فػي قبػره إالعذاب حيف يػأتي  فّ أَر هوجاء في حديث  العذاب.
 تقوـ صبلتو بحراستو فتدافد عنو وتصرؼ عنو العذاب مف جي  رأسو.

المنػاـ ورؤى  و رأى فػيّنػأ  وتذكر رؤيػ  نبويػ  حكاىػا لنػا رسػوؿ الل  
المقػاـ  الجسػر :أي ،ف يعبر الصراط أراد أ حيف جبًل ر  فّ أاالنبياء وحي وحؽ، 

ا عمى رجميػو، فػراح يزحػؼ عميػو، ، ماشيً ف يعبره راجبًل أفوؽ جينـ، لـ يستطد 
ف ييػػػػوي  فػػػػي جيػػػػنـ لكنػػػػو تعمػػػػؽ بػػػػو، فجاءتػػػػو صػػػػبلتو فػػػػي ىػػػػذه أوشػػػػؾ أرػػػػـ 

 ا يمشي عمى رجميو رـ عبر الصراط.المحظات فانتشمتو وجعمتو قائمً 
قػػػداميـ عنػػػد أ ا تػػػزؿّ القتػػػرافيـ ذنوًبػػػ اناًسػػػأُ  فّ أف ويػػػذكر حػػػديراف صػػػحيحا

ف يغوصػوا فييػا تمحقيػـ صػبلتيـ أراط فيقعوف في النار، لكنيـ قبؿ عبور الص
 فتَرجيـ مف النار.

ػػأُ اقػػداـ زمػػر مػػف  زؿّ تػػط و عنػػد عبػػور الصػػراّنػػأفقػػد جػػاء فػػي الحػػديث    مَّ
يـ عبػػػػر المؤمنػػػػوف تتػػػػذكر جماعػػػػات مػػػػنو حػػػػيف يّنػػػػأ، و    فيسػػػػقطوفمحمػػػػد  

َوانػػا لنػػا كػػانوا معنػػا إ فّ إ يػػا ربّ  :َػػوانيـ الػػذيف سػػقطوا فيػػدعوف الل فيقولػػوف إ
:  يصػػػوموف ويصػػػموف وقعػػػوا فػػػي النػػػار فيقبػػػؿ الل شػػػفاعتيـ فػػػييـ فيقػػػوؿ ليػػػـ

عماقيػػػػا ألػػػييـ ولػػػـ يغوصػػػوا بعػػػد فػػػي إَرجػػػوا مػػػف النػػػار مػػػف عػػػرفتـ فيػػػأتوف أ
رػر ودىـ فيػذا األرػر سػجأ، وىػي  فيعرفونيـ مف عبلمات مرسػوم  فػي جبػاىيـ

لػييـ بيػذه الطريقػ  إفيتعرفػوف  ايفنى وال يحترؽ بؿ يبقػى يشػد نػورً ال يمحي وال 
ػػْف َأرَػػرِ فينتشػػمونيـ ويَرجػػونيـ مػػف النػػار قػػاؿ تعػػالى  ـْ ِفػػي ُوُجػػوِىِيـ مّْ  ِسػػيَماُى

 . [ٜٕالفتم: ] السُُّجودِ 
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و ّنػأالمنػاـ    رأى فػيرسػوؿ الل   فّ أالذي رواه البَػاري وفي الحديث 
ا ّنػإ:   مػف العػذاب فقػاؿ   انطمؽ معيمػا وأريػاه صػنوفً اجاءه ممكاف فأَػذاه فػ

ذا ىػو ييػوي ا  َػر قػائـ عميػو بصػَرة و هذا ا  تينا عمى رجؿ مضطجد  متكػئ  و أ
بالصَرة  يرمي بيا  لرأسػو، فيرمػغ رأسػو  أي: يحطػـ رأسػو بالصػَرة  فيتدىػده 

َػرى أد ضػربو بيػا مػرة لػى الحجػر ليعيػإلحجر  أي: يتدحرج  فيأَذه ويػذىب ا
بعػػػػد  اسػػػػو صػػػػحيحً أسػػػػو كمػػػػا كػػػػاف  أي يعػػػػود ر أر  ليػػػػو حتػػػػى يصػػػػمّ إفػػػػبل يرجػػػػد 

َرى أيضربو مرة ولى  أي: د عميو فيفعؿ بو ما فعؿ المرة األتحطيمو  رـ يعو 
رػػـ يحطمػػو مػػرة رالرػػ  ورابعػػ  كػػاف  سػػو كمػػاأسػػو رػػـ يعػػود ر أفػػيحطـ مػػرة أَػػرى ر 

و الرجػػؿ ّنػػإفقػػاال لي... :مػػا ىػػذا؟ وىكػػذا بصػػف  مسػػتمرة  قمػػت ليمػػا سػػبحاف الل
سػػراء مكتوبػػ ، ومرػػؿ ىػػذا جػػاء فػػي حػػديث اإلف وينػػاـ عػػف الصػػبلة الهيقػػرأ القػػر 

  عمى قوـ ترضم تى، يعني النبي  أ  قاؿ: رـ بي ىريرة  أوالمعراج عف 
رؤوسيـ بالصَرة  ترمى بالصَرة  كمما رضَت  فسحقت  عادت كما كانت 

ؿ قمػػت: يػػا جبريػػؿ، مػػف ىػػؤالء؟ قػػاؿ: ىػػؤالء وال يفتػػر عػػنيـ مػػف ذلػػؾ شػػيء. قػػا
 الذيف تراقمت رؤوسيـ عف الصبلة المكتوب .

وسيـ ؤ عذابيـ بيذه الطريق  مستمر تضرب ر  فّ أومعنى  ال يفتر  أي: 
بالصػػػَرة، فكممػػػا تحطمػػػت رؤوسػػػيـ عػػػادت صػػػحيح  ليسػػػتمر العػػػذاب، وىػػػذا 

أي: ىو حاصػؿ سراء والمعراج حقيق ،   ليم  اإلالعذاب ىو ما رهه الرسوؿ  
و مف عػذاب القبػر الػذي يمحػؽ نّ أستشيد بو ابف القيـ الجوزي  عمى ف، وقد ااآل

 تاركي الصبلة بعد موتيـ.
ا الصػػبلة و ذكػػر يوًمػػّنػػأ    عػػف النبػػي  وعػػف عبػػد الل بػػف عمػػرو  

ا  أي: عبلمػ  َػرة  وبرىاًنػا  فػي الػدنيا واآلقاؿ: مف حافظ عمييا كانت لو نورً ف
ا لو مػف عػذاب النػار  يػـو القيامػ  ومػف ونجاة  اي َبلصً  يمانو إعمى صدؽ 

وكػػاف لػػـ يحػػافظ عمييػػا  ومػػف ذلػػؾ تركيػػا  لػػـ يكػػف لػػو نػػور وال برىػػاف وال نجػػاة 
حػػد الطغػػاة الػػذي ورد ذكػػره فػػي القػػرهف  وفرعػػوف أيػػـو القيامػػ  مػػد قػػاروف  وىػػو 
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ي بػػػف َبػػػأُ   وىامػػػاف  وىػػػو وزيػػػر فرعػػػوف  و  يعنػػػي فرعػػػوف موسػػػى عميػػػو السػػػبلـ
 ؼ. َم

جػػػ  تػػػارؾ الصػػػبلة، حاديػػػث الصػػػريح  فػػػي بيػػػاف در ىػػػذا الحػػػديث مػػػف األ
 مف الذيف ذكرىـ الحديث. بالل ومعاداة لدينو  اا وكفرً شد طغيانً أفميس في الدنيا 

ِإفَّ قَػػػاُروَف َكػػػاَف ِمػػػف قَػػػْوـِ ُموَسػػػى ا قػػػاروف فقػػػد قػػػاؿ فيػػػو الل تعػػػالى: ّمػػػأ
َسػ :إلػى قولػو تعػالى َفَبَغى َعَمْيِيـْ  ََ  [ٔٛالقصػص: ] ْفَنا بِػِو َوبِػَداِرِه األْرَض َف

ُموا هَؿ ِفْرَعػْوَف َأَشػدَّ  :واما فرعوف فقد قاؿ الل تعالى فيو َِ َوَيْوـَ َتُقوـُ السَّاَعُ  َأْد
َػػو أمػػؼ، فيػػو ي بػػف ََبػػأُ ا ّمػػأا لفرعػػوف. و كػػاف وزيػػرً  اف فقػػدا ىامػػّمػػأو  اْلَعػػَذابِ 

وقد قتمػو   ذوا رسوؿ الل  هلذيف شد اأَوه مف أمي  بف َمؼ وقد كاف ىو و أُ 
شػػراؾ كمػػا  رؤوس الكفػػر واإلالّ إحػػد بنفسػػو  والرسػػؿ ال تقتػػؿ أ  يػػـو النبػػي  

قيامػ  مػد ىػؤالء الػذيف ورد ىذا في الحديث النبوي، فتارؾ الصبلة يكوف يػـو ال
 سفؿ مف النار  في الدرؾ األالّ إال يكونوف 

لقتػػؿ فػػي سػػبيؿ الل ا فّ ألل بػػف مسػػعود فػػي حػػديث موقػػوؼ وذكػػر عبػػد ا
قاؿ: يؤتى بالعبػد  مان .أل االّ إؿ الل  يكفر الذنوب كميا  أي : الشيادة في سبي

مانتػػؾ فيقػػوؿ: أي: يػػا رب، أ دّْ أ :ؿ فػػي سػػبيؿ الل فيقػػاؿ لػػوتِػػف قُ ا  يػػـو القيامػػ  و 
لػى الياويػ ، إبػو  كيؼ وقد ذىبت الدنيا؟ فيقاؿ انطمقوا بو الى الياوي ، فينطمؽ

ررىا حتػى أفيراىا فيعرفيا، فييوي في  ليو إتو كييئتيا يـو دفعت مانأوتمرؿ لو 
فيحمميػا   قعػر الػوادي السػحيؽ فيمسػكيا بيػده سفؿ الياويػ  أي فػيأيدركيا فى 

و ّنػػأ ذا ظػػفّ إمػػى كتفيػػو ويصػػعد بيػػا الػػوادي  حتػػى عمػػى منكبيػػو  أي: يحمميػػا ع
طت فػي فسػقعف منكبيو  أي: زحزحت عف منكبيو َارج  مف الوادي  اقمولت 

،  و َػػارجّنػػأ ذا ظػػفّ إرة رانيػػ  ويحمميػػا عمػػى كتفيػػو حتػػى سػػفؿ الػػوادي فينػػزؿ مػػأ
تـ أف أ بديف رـ قاؿ:  بعدبد اآلألى إررىا أزحزحت عف منكبيو  فيو ييوي في 

 مان  و..أمان  وكذا أمان  والوضوء أذكر ىذا الحديث  الصبلة 
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حمػد أمػاـ بػف اإل ا وذكػر عبػد الليقي موقوفً حمد والبيأىذا الحديث رواه 
سػناده جيػد، وقػد رواه كػذلؾ إبػاه عنػو فقػاؿ أو سأؿ نّ أبف حنبؿ في كتاب الزىد 

 بي حاتـ.أبف 
 الّ إي سػػػػبيؿ الل تغفػػػػر الػػػػذنوب جميعيػػػػا الشػػػػيادة فػػػػ فّ أَبػػػػر أفالحػػػػديث 

مانػات، أي: مػف مػات ألالحديث الصبلة والوضوء ليا مػف امان ، وقد جعؿ األ
ال تغفػره حتػى  اا كبيػرً مانػ  وارتكػب بػذلؾ ذنًبػاأل قد َػاف وىو تارؾ الصبلة يعدّ 

وي فػػي الياويػػ ، والياويػػ  الشػػيادة فػػي سػػبيؿ الل بػػؿ يػػأتي يػػـو القيامػػ  وىػػو ييػػ
دة بعػد غورىػا سماء جينـ، أو ىي واحدة مف طبقاتيا سميت ذلؾ لشػأاسـ مف 

دركيا وحمميا أذا إ مانتو، وىي الصبلة، فييوى معيا حتىأفتارؾ الصبلة يتبد 
و سػػػيَرج مػػػف وادي العػػػذاب زحزحػػػت عنػػػو فوقعػػػت فػػػي ّنػػػأ مػػػى كتفيػػػو وظػػػفّ ع

لػى إرة رانيػ  ورالرػ .. وىكػذا مػا فيدركيا ويحمميا رػـ تزحػزح عنػو الياوي  فيتبعي
ئنيف ليػا كمػا مانػ ، وتػارؾ الصػبلة فػي طميعػ  الَػاما شػاء الل يفعػؿ بَػائف األ

عظـ الل سػبحانو مانات وقد وؿ األأ ما جعؿ الصبلة مفالحديث عندبيف ذلؾ 
ِإنَّػػػا َعَرْضػػػَنا األَماَنػػػَ  َعمَػػػى السَّػػػَماَواِت َواألْرِض مانػػػ  فقػػػاؿ جػػػؿ شػػػأنو مػػػر األأ

َواْلِجَبػػػػاِؿ فَػػػػَأَبْيَف َأف َيْحِمْمَنيَػػػػا َوَأْشػػػػَفْقَف ِمْنيَػػػػا َوَحَمَميَػػػػا األنَسػػػػاُف ِإنَّػػػػُو َكػػػػاَف َظُموًمػػػػا 
 .[ٕٚاالحزاب:  ] َجُيواًل 

رض والجبػاؿ ف عرضيا الل عمػى السػموات واألحي مان  لعظـ شأنيافاأل
فػػف مػف حمميػا أمانػ  و ف يحممػف األأرفضػف  نسػاف الػذي ىػػو اإل فّ أ الّ إشػفقف َو

مان  وحمميا وقد رض والجباؿ لـ يَؼ مف األضعؼ بكرير مف السموات واألأ
 نساف ليا يـو القيام .د الل بف مسعود كيؼ يكوف حمؿ اإلبيف حديث عب

الجنػػ  مػػأمورة  فّ أف يعمػػـ أرؾ طاعػػ  الل عمػػى مػػف تػػ : بػػؿ فػػوات األوافق
قامػ  مػا تػرؾ ميمػا كرػرت ذنوبػو، ذا تػاب بإإ،  مامػوأوابيػا الرمانيػ  بأف تفػتم بػأ
ُقػػْؿ َيػػا  :ذا كانػػت قبػػؿ موتػػو وقبػػؿ طمػػوع الشػػمس مػػف مغربيػػا قػػاؿ تعػػالى إ

ـْ ال َتْقَنطُػػػوا ِمػػػف رَّ  ْحَمػػػِ  المَّػػػِو ِإفَّ المَّػػػَو َيْغِفػػػُر ِعَبػػػاِدَي الَّػػػِذيَف َأْسػػػَرُفوا َعمَػػػى َأنُفِسػػػِي
 .[ٖ٘الزمر: ] الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيـُ 
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َطػأتـ حتػى تبمػغ أ  قػاؿ: لػو رسػوؿ الل   فّ أ  ىريػرة   أبيوعف   
ناد سػػػإب ورواه ابػػػف ماجػػػ. تـ لتػػػاب الل عمػػػيكـ السػػػماء  أي: مػػػف كررتيػػػا  رػػػـ تبػػػ

ذا تػػاب عبػػده فمػػف يعفػػو عنػػو فحسػػب بػػؿ يبػػدؿ إنو وتعػػالى جيػػد، بػػؿ الل سػػبحا
 َمف َتاَب َوهَمَف َوَعِمَؿ َعَمبًل َصاِلًحا ِإالّ  :يا الى حسنات، قاؿ تعالىسيئاتو كمّ 

ـْ َحَسَناٍت َوَكاَف المَُّو َغُفوًرا رَِّحيًما  .[ٓٚلفرقاف:] َفُأْوَلِئَؾ ُيَبدُّْؿ المَُّو َسيَّْئاِتِي
نػػػس أبتوبػػػ  عبػػػده فعػػػف  ا شػػػديدلى بعػػػد ذلػػػؾ يفػػػرح فرًحػػػوالل تبػػػارؾ وتعػػػا

   رسػػوؿ الل   فّ أ ليػػو مػػف إيتػػوب  ا بتوبػػ  عبػػده حػػيففرًحػػ شػػدّ أ  قػػاؿ: لل
رض واسع  بعيدة  فانفمتػت أرض فبلة  أي: بأحدكـ كاف عمى راحمتو بأ فرح  

بتػػو  وعمييػػا طعامػػو وشػػرابو منػػو  أي: ضػػاعت منػػو راحمتػػو التػػي يعنػػي بيػػا دا
س مػف العرػور عمييػا  ئيػفمػـ يجػدىا حتػى  ابحػث عنيػا كريػرً  نيػا  يعنػييس مأفػ
يػػس مػػف راحمتػػو هشػػاف  قػػد ا وعطا وجائًعػػتى شػػجرة فاضػػطجد فػػي ظميػػا  تعًبػػأفػػ

ذا اسػتيقظ وجػد دابتػو إىو بيا قائم  عنده  أي: ناـ حتػى ذا إ،  فبينا ىو كذلؾ
ؿ ا  رػـ قػاَذ بَطاميا  يعني مسؾ زماميأففوؽ رأسو وعمييا طعامو وشرابو  

 رواه البَاري ومسمـ.. نا ربؾ أنت عبدي و أمف شدة الفرح الميـ 
 مػف فػرح شػدّ أفػرح بتوبػ  عبػده كرمػو يأرحمػو ومػا أفالل سبحانو الذي مػا 

شػكر ربػو، ف يأراد أو حػيف ّنػإسو فجأة حتػى أىذا الرجؿ الذي وجد دابتو فوؽ ر 
نػػػت أاؿ: الميػػػـ دة الفػػػرح فقػػَطػػأ مػػػف شػػأنػػا عبػػػدؾ، أنػػت ربػػػي و أويقػػوؿ: الميػػػـ 

 نت برضاه.أ، ليفرح بتوبتؾ الل، ولتفرح انا ربؾ. فتب توب  نصوحً أعبدي و 
ا يػا تكػوف سػببً مػف فضػؿ الصػبلة أنّ  : أحاديث أخرى فوي فضول الصوالة

مػػػا ينصػػر الل ىػػػذه ة والسػػبلـ إنّ ، فقػػد قػػػاؿ عميػػو الصػػػبل ف أسػػباب نصػػػر اللمػػ
َبلصػػيـمػػ  بألا ، دوف  النسػػائي وغيػػرهرواه  . ضػػعيفيا بػػدعواىـ وصػػبلتيـ وا 

األرض  فّ أسػػناد حسػػف إبػػو يعمػػى بأَػػبلص وذكػػر الحػػديث الػػذي رواه ذكػػر اإل
قيمػت أو قػد ّنػألا  رضػيفحوليػا مػف األ التي يصمي عمييا مسمـ تفَر عمى مػا

 فّ أبي ىريرة  رضػي الل عنيمػا  أوروى الشيَاف عف . عمييا فريض  الصبلة 
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ا ّنػأليو عػف عبػاده فيجيبونػو إصعدوف وتعالى يسأؿ مبلئكتو حيف يالل سبحانو 
المبلئكػػ  يجتمعػػوف فػػي  فّ أيصػػموف وأتينػػاىـ وىػػـ يصػػموف، ذلػػؾ  تركنػػاىـ وىػػـ

 صبلة الفجر وصبلة العصر مبلئك  تصعد ومبلئك  تنزؿ.
 الل فّ أ، و  المبلئكػػػػػ  تصػػػػػمي عمػػػػػى المصػػػػػمي مػػػػػا داـ فػػػػػي صػػػػػبلتو فّ أو 

 ؿ مف المصميف.وَ ألُ ومبلئكتو يصموف عمى الصفوؼ ا
 : مػػف ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل   ى مسػػمـ عػػف جنػػدب بػػف عبػػد اللورو 

 صمى الصبم فيو في ذم  الل.
  يقوؿ: مف صمى قاؿ: سمعت رسوؿ الل    وعف معاذ بف جبؿ  

ا عمػػى الل أف يغفػر لػػو حقِّػ ىػؤالء الصػموات الَمػػس وصػاـ شػير رمضػػاف كػاف
  .قعد.. رواه الترمذيأو  ىاجر

  قولو: مف صػمى البػرديف دَػؿ الجنػ ،   وروى الشيَاف عف الرسوؿ
 والبرداف صبلة الفجر وصبلة العصر.

ذا صػػػػمت المػػػػرأة إ  قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل      قػػػػاؿ: بػػػػي ىريػػػػرة  أوعػػػػف 
بػػواب أ أيّ َمػػت مػػف اطاعػػت بعميػػا  أي: زوجيػػا  دأحصػػنت فرجيػػا و أَمسػيا و 

 حمد والطبراني.أاف في صحيحو، وروى مرمو برواه ابف ح.  الجن  شاءت
ا ُيَحػػػػِدُث   قائًمػػػػ  قػػػػاؿ: فأدركػػػػت رسػػػػوؿ الل   ف ابػػػػف عػػػػامر  وعػػػػ
دركت مف قولو: ما مف مسمـ يتوضأ فيحسف وضوءه رـ يقـو فيصػمي أالناس و 

 الّ إ وجبػػػػت لػػػػو الجنػػػػ . رواه الحمسػػػػ  الّ إقبػػػػؿ عمييمػػػػا بقمبػػػػو ووجيػػػػو ركعتػػػػيف ي
 البَاري.

حػد أمػا مػنكـ مػف    قػاؿ:   عػف النبػي  وعف عمػر بػف الَطػاب  
شيد أيتمو  رـ قاؿ  في نياي  وضوئو   و فيسبغ الوضوء،  أي:أيتوضأ فيبمغ 

 فتحػت الّ إعبػده ورسػولو  امحمػدً  فّ أشػيد أ الل وحده ال شػريؾ لػو و الّ إلو إف ال أ
 رواه مسمـ. . يا شاءيّ أبواب الجن  الرماني  يدَؿ مف ألو 
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ف يػدي وحمي  المؤمف التي يتحمى بيا في الجن ، كأساور الذىب تبمغ مػ
 ونسػاًء يمبسػوف المؤمف ورجميو حيث يبمغ وضوؤه، والمؤمنوف في الجنػ  رجػااًل 

    قاؿ: سمعت َميمي رسػوؿ الل  بي ىريرة  أفعف  ،الذىب ويتحموف بو
 يقوؿ: تبمغ الحمي  مف المؤمف حيث يبمغ الوضوء. رواه مسمـ.

وع حػد صػمى قبػؿ طمػأيمج النار  أي: لػف يػدَؿ النػار   لف :  وقاؿ  
 رواه مسمـ.. يعني الفجر والعصر  ،الشمس وقبؿ غروبيا
  قػاؿ: مػف صػمى ـ سػمم   رضػي الل عنيػا  عػف النبػي  أوروي عف 

 رواه الطبراني في الكبير.. ربد ركعات قبؿ العصر حـر الل بدنو عمى النار أ
  قاؿ: مف حػافظ عمػى الرسوؿ   فّ أـ حبيب   رضي الل عنيا  أوعف 

رواه الحاكـ وروى مرمو .  ربد بعدىا حـر عمى النارأؿ الظير و ربد ركعات قبأ
 بو داود والنسائي والترمذي.أحمد و أ

 الّ إلػو إ ف الأ  قػاؿ يػا رسػوؿ الل شػيدت لػى رسػوؿ الل  إوجاء رجػؿ 
ديػػت زكػػاة مػػالي وصػػمت رمضػػاف. أؾ رسػػوؿ الل، وصػػميت الَمػػس و ّنػػأ، و الل

اؿ فيػػو مػػد النبيػػيف والصػػديقييف  : مػػف مػػات عمػػى ىػػذا الحػػقػػاؿ رسػػوؿ الل  
حمػػػد أوالشػػػيداء يػػػـو القيامػػػ  ىكػػػذا ونصػػػب إصػػػبعيو مػػػا لػػػـ يعػػػؽ والديػػػو. رواه 

يػت أ، وفي رواي  قاؿ لو: يا رسػوؿ الل: أر  حدىما صحيمأسناديف إوالطبراني ب
وصػػػمت رمضػػػاف ، ديػػػت الزكػػػاة أف شػػػيدت .. وصػػػميت.. و إَبرنػػػي   أ أي: 

وابػف َزيمػ  فػي  ررواه البػزا. ف والشػيداء مػف الصػديقينػا؟ قػاؿ: أوقمتو فممػف 
 صحيحو وابف حباف في صحيحو.
لػػي سػػمني  اسػػألني    قػػاؿرسػػوؿ الل   فّ أوروى مسػػمـ عػػف ابػػف كعػػب 

ؾ و غيػػر ذلػػؾ؟ قمػػت ىػػو ذاأفػػي الجنػػ  قػػاؿ: سػػألؾ مرافقتػػؾ أمػػا تريػػد  فقمػػت 
عني عمػػى نفسػػؾ بكرػػرة السػػجود  أي: بكرػػرة أ أي: ال أسػػألؾ غيػػر ىػػذا  قػػاؿ: فػػ
بػػػو فاطمػػػ  أَػػػر، وىػػػو ه ايوصػػػي صػػػحابيِّ   الصػػػبلة  وبيػػػذا قػػػاؿ الرسػػػوؿ  

ف تمقػاني  فػي الجنػ   أردت أف إ: يػا ابػا فاطمػ    ولفظو، قاؿ لي نبي الل  
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وعػػف عبػػدالل بػػف بربػػدة . كرر مػػف الصػػبلة أمػػد أي: فػػحأكرر السػػجود. رواه أفػػ
  صػػبم رسػػوؿ الل  أ  قػػاؿ لػػى إسػػبقتني  ـَ  فقػػاؿ: يػػا بػػبلؿ، بِػػ  فػػدعا بػػبلاًل

امي فقػاؿ بػبلؿ: يػا رسػوؿ الل مػأنػي دَمػت الجنػ  فسػمعت َشَشػتؾ إالجن ؟ 
 توضػػػأت عنػػػده، الّ إصػػػابني حػػػدث قػػػط أ صػػػميت ركعتػػػيف وال الّ إنػػػت قػػػط ذّ أمػػػا 

 رواه ابف َزيم  في صحيحو.. ليذا   فقاؿ رسوؿ الل  
رػػر صػػبلة ال إوصػػبلة  :  قػػاؿ رسػػوؿ الل   فّ أ  مامػػ   أبػػي أوعػػف 

 بو داود. أرواه . و بينيما كتاب في عمييف لغ
لػػى القمػػر ليمػػ  إ  فنظػػر   قػػاؿ: كنػػا مػػد رسػػوؿ الل  وعػػف جريػػر  

 الّ أف اسػػػتطعتـ إوف ربكػػػـ كمػػػا تػػػروف ىػػػذا القمػػػر... فػػػكػػػـ سػػػتر نّ إالبػػػدر، فقػػػاؿ: 
 تغمبوا عمى صبلة قبؿ طموع الشمس وقبؿ غروبيا فافعموا.. رواه االربع .

ا فػػػي المػػؤمنيف لػػػـ يعطػػػوا شػػػيئً  فّ إرواه مسػػػمـ، وجػػاء فػػػي الحػػػديث الػػػذي 
سػبحانو  ، فمعظـ فضؿ الصبلة عند الل جعؿ يـلى ربّ إمف النظر  حبّ أالجن  

مقػػػ  طػػػبلؽ متعىػػػؿ الجنػػػ  عمػػػى اإلأمػػػاني أسػػػمى أرؤيتػػػو فػػػي الجنػػػ  التػػػي ىػػػي 
 ما في وقتي الفجر والعصر.سيّ  قام  ىذه الفريض ، والإب

ف يقترفيػا أدـ التي ال بد مػف ها بني يا تزيؿ َطاينّ أومف فضؿ الصبلة 
َػذ الربػا وشػرب أو  اقسػاـ، الكبػائر كالزنػأنساف، فالذنوب تقسـ عمػى ربلرػ  إكؿ 

مػػػا تغفػػػر نّ ا  تغفػػػر بصػػػبلة وغيرىػػػا مػػػف الطاعػػػات و  الَمػػػر مرػػػؿ ىػػػذه الػػػذنوب ال
قبلع عنيا واالستغفار ومعاىدة الل سبحانو بعػدـ العػودة إلييػا وباإلحسػاس باإل

ؽ النػػػػػاس عميػػػػػا، والقسػػػػػـ الرػػػػػاني مػػػػػف الػػػػػذنوب مػػػػػا يتعمػػػػػؽ بحقػػػػػو بالنػػػػدـ عمػػػػػى ف
و أمػػػواليـ أو سػػرق  أوغيبػػتيـ و بػػالطعف بالمسػػاف أكاالعتػػداء عمػػييـ بالضػػرب 

ف يرضييـ في أصحابيا و أ باسترضاء الّ إفيذه الذنوب ال تغفر ، سفؾ دمائيـ 
والقسػػػـ الرالػػػث مػػػف الػػػذنوب، ىػػػي الػػػذنوب الصػػػغيرة التػػػي سػػػماىا الل ، الػػػدنيا 

 سبحانو الممـ فيذه تمحوىا الصبلة، والوضوء.
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حسػػػػػػف أ : مػػػػػػف توضػػػػػػأ ف  قػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ رسػػػػػػوؿ الل  فعػػػػػػف روبػػػػػػاف  
رواه . الوضػػػوء، َرجػػػت َطايػػػاه مػػػف جسػػػده حتػػػى تَػػػرج مػػػف تحػػػت أظفػػػاره 

مف توضأ تَرج َطاياه مف وجيو ومف يديو ومف رجميو  فّ أمسمـ، وفي رواي  
 .اأيضً رواه مسمـ . ا مف الذنوب حتى يَرج نقيً 

َبرونػػي  أيػػتـ  أي: أر أ  قػػاؿ: رسػػوؿ الل   فّ أ  وعػػف أبػػي ىريػػرة  
يػـو َمػس مػرات ىػؿ يبقػى مػف درنػو  حػدكـ يغتسػؿ منػو كػؿّ أا ببػاب نيرً  فّ ألو 

قػػػالوا: ال يبقػػػى مػػػف درنػػػو شػػػيء قػػػاؿ: فػػػذلؾ مرػػػؿ الصػػػموات  ؟ وسػػػَو  شػػػيء
 الَطايا: متفؽ عميو. الَمس يمحو الل بيفّ 
ؾ ال ّنػإ: قاؿ لي عميؾ بكررة السػجود ف لنبي    عف اوعف روباف  
رواه مسػػمـ . بيػػا عنػػؾ َطيئػػ    رفعػػؾ الل بيػػا درجػػ  وحػػطّ الّ إتسػػجد لل سػػجدة 

 والترمذي
رقػوف تحترقػػوف   تحت  قػاؿ رسػوؿ الل  وعػف عبػد الل بػف مسػػعود  

ذا إوجبػت احتػراقكـ فػي النػار  فػا لػو بقيػت ولػـ نغفػر لكػـ أل أي: ترتكبوف ذنوًبػ
غسػمتيا رػـ  ذا صػميتـ الظيػرإرػـ تحترقػوف تحترقػوف فػ، يتـ الصبم غسمتيا صم

ذا إتحترقػػوف فػػ رػػـ تحترقػػوف، تيا مغسػػ ذا صػػميتـ العصػػرإتحترقػػوف تحترقػػوف فػػ
، تيا مذا صػميتـ العشػاء غسػإرػـ تحترقػوف تحترقػوف فػ، صميتـ المغرب غسػمتيا 

سػػػف وقػػػاؿ سػػػناده حا  و رواه الطبرانػػػي . فػػػبل يكتػػػب عمػػػيكـ ذنػػػب حتػػػى تسػػػتيقظوا 
  مػػا مػػف مسػػمـ يتوضػػا فيسػػبغ الوضػػوء  أي: يتمػػو  رػػـ يقػػـو فػػي صػػبلتو : 

وفػػرغ مػػف صػػبلتو  وىػػو كيػػـو ولدتػػو   انفمػػت  أي: انصػػرؼ،الّ إفػػيعمـ مػػا يقػػوؿ 
 رواه مسمـ.مو. أُ 

ػػَف  :ويؤيػد كػػؿ مػػا سػبؽ قولػػو تعػػالى ػػبَلَة َطَرفَػػِي النَّيَػاِر َوُزَلفًػػا مّْ َوَأِقػـِ الصَّ
الحسػػػػػػنات  فّ إ أي:. [ٗٔٔىػػػػػػود: ] اْلَحَسػػػػػػَناِت ُيػػػػػػْذِىْبَف السَّػػػػػػػيَّْئاتِ المَّْيػػػػػػِؿ ِإفَّ 

 . المكتسب  مف الصموات تذىب سيئات صاحبيا سوى الكبائر وحقوؽ الناس
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   فجػاءه  رجػؿ فقػاؿ يػا رسػوؿ  قاؿ كنت عند النبػي  نس  أوعف 
ذنبػػي  ولػػـ ي: عػػاقبني ليغفػػر لػػي  أ قـ عمػػيَّ أ  فػػاا  ذنًبػػصػػبت حػػدِّ أي ّنػػإ:   الل
ليػػو إ  قػػاـ فممػػا قضػػى      ، فصػػمى مػػد النبػػي لو، وحضػػرت الصػػبلةأيسػػ

كتػػاب الل، قػػاؿ: قـ فػػيَّ أا  فػػا  ذنًبػػي أصػػبت حػػدِّ ّنػػإالرجػػؿ فقػػاؿ: يػػا رسػػوؿ الل 
و قػاؿ أ،  الل غفػر لػؾ ذنبػؾ فّ إصػميت معنػا؟ قػاؿ نعػـ، قػاؿ اذىػب فػ ليس قدأ

 َرجو الشيَاف .أ:  حدؾ
تى النبػػػي أصػػػاب مػػػف امػػػرأة قبمػػػ ، فػػػأ رجػػػبًل  فّ إ  وعػػػف ابػػػف مسػػػعود  

 نزؿ الل تعالىأَبره  بما فعؿ  فأ  ف : بَلَة َطَرَفِي النََّياِر َوُزَلًفا مَّْف َوَأِقـِ الصَّ
 . المَّْيِؿ ِإفَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِىْبَف السَّػيَّْئاتِ 

متػػػي كميػػػـ متفػػػؽ أ  ؟ قػػػاؿ  بػػػؿ  لجميػػػد لػػػي ىػػػذا  َاّصػػػأفقػػػاؿ الرجػػػؿ 
 .عميو

َفُيِضػػؿُّ  :ا قػػوؿ الل تعػػالىّمػػأ ،مػػف الصػػبلة  بػػدّ  ال:  ال بوود موون الصووالة
الل  فّ أسػػريف   والمفّمػػجمػػاع األإال يعنػػي ب َوَيْيػػِدي َمػػْف يشػػاءُ المّػػُو َمػػف َيَشػػاء 

َوال َيْرَضػػى ِلِعَبػػاِدِه نسػػاف عمػػى معصػػيتو بػػؿ قػػاؿ جػػؿ شػػانو سػػبحانو يجبػػر اإل
 .اْلُكْفرَ 

َر الزمػاف هيكوف في    قاؿ:  عف النبي  وقد روي عف جابر    
، الراد عمييـ يومئػذ كالشػاىر  نارىا عميدّ قيفعموف المعاصي رـ يقولوف الل  قوـ
  ، ، فقػػػد جعػػػؿ الحػػػديث ىػػػؤالء النػػػاس كفػػػرة يجػػػب قتػػػاليـ فو  فػػػي سػػػبيؿ الليسػػػ

بػػو عممػػو لػػـ يسػػرع بػػو نسػػبو، أ : مػػف بطػػ والعبػػد ال ينفعػػو نسػػبو، فقػػد قػػاؿ  
ي ال نّ إيػػا فاطمػػ  اعممػػي فػػ :يقػػوؿ البنتػػو فاطمػػو  رضػػي الل عنيػػا   وكػػاف  

 .اغني عنؾ مف الل شيئً أ
عمػػػاؿ الصػػػالح  ال تسػػػقط عػػػف َػػػبلؽ واألا طيػػػب القمػػػوب وحسػػػف األّمػػػأ

دـ في نسبو وحسبو سيد بني ه    الل، فيذا رسوؿ  صاحبيا فريض  الصبلة
مو حتػى قػاؿ الل عنػو َبلقو وشػمائألو وطيب قمبو وصفاء سريرتو وسمو عماأو 
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 ٍمُػػٍؽ َعِظػػيـ َُ نَّػَؾ َلَعمػػى  ؿ يػػـو ف يقػيـ الميػػؿ كػػأمػػره الل سػػبحانو أ. ومػد ذلػػؾ َواِ 
تيػو المػوت أمره بعبادتو حتى يأمتو سن ، و أا وعمى وجعؿ قياـ الميؿ عميو فرضً 

تعػالى وقػاؿ  َواْعُبْد َربََّؾ َحتَّى َيْأِتَيػَؾ اْلَيِقػيفُ    ا رسولو  قاؿ تعالى مَاطبً 
ػُؿ لو:   ِنْصػَفُو َأِو انقُػْص ِمْنػُو َقِمػيبًل   َقِمػيبًل قُػـِ المَّْيػَؿ ِإالّ  َيا َأيَُّيا اْلُمزَّمّْ

 [.ٗ-ٔالمزمؿ: ]  َأْو ِزْد َعَمْيِو َوَرتِّْؿ اْلُقْرهَف َتْرِتيبًل 
   الل دَػؿ الجنػ ، وقولػو  الّ إلػو إ: مف قاؿ ال   ا قوؿ الرسوؿ  مّ أ

مػف قػاؿ ىػذه الكممػ  بصػدؽ ضػمف عػدـ  فّ أ الل فيعنػي الّ إلػو إ  ال مفتاح الجنػ
ضػػمف دَػػوؿ الجنػػ  بعػػد  الَمػود فػػي النػػار، ومػػف ضػمف عػػدـ الَمػػود فػػي النػار

المػردديف  فّ أ : أي، عمػاؿ غيػر صػالح  أت و ف كاف عنده سػيئاإَروجو منيا 
 قساـ.أعمى ربلر  ،  الل الّ إلو إلكمم  ال 

لكنو غير مؤمف بيػا بقمبػو وال يعمػؿ بمقتضػاىا األوؿ: يتمفظ بيا بمسانو 
مػػف صػػـو وصػػبلة وحػػج وزكػػاة وغيرىػػا مػػف الفػػرائض فيػػذا القسػػـ ال تنفعػػو ىػػذه 

 الكمم  ويدَؿ النار وال يَرج منيا.
 الل، يػػػػػؤمف بيػػػػػا بقمبػػػػػو لكػػػػػف ال يعمػػػػػؿ الّ إلػػػػػو إال  الرػػػػػاني: يػػػػػردد كممػػػػػ 

ف مػػات إالنػػاس الل عميػػو، فيػػذا الصػػنؼ مػػف بمقتضػػاىا فػػبل يػػؤدي مػػا افتػػرض 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَؿ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

ف يَػرج منيػا بشػفاع  أ بػدّ  بقدر سيئاتو رـ ال اال يَمد فييا بؿ يبقى فييا معذبً 
  الل دَؿ الجن .الّ إلو إقاؿ ال  : مف   الل فيذا ىو معنى قولو  الّ إلو إال 

مػػػػػؿ ويع  الل ويػػػػػؤمف بيػػػػػا بقمبػػػػػوالّ إلػػػػػو إوالقسػػػػػـ الرالػػػػػث: يػػػػػردد كممػػػػػ  ال 
 فّ إداء الزكػػاء والحػػج فػػأبلة والصػػـو و قامػػ  الصػػإبمقتضػػاىا فيػػؤدي الفػػرائض ك
راد أمف  فّ إ فالّ ا  وؿ الداَميف وال يدَؿ النار، و أمات عمى ذلؾ دَؿ الجن  مد 

  فػػي الحػػديث اآلَػػر ف يػػدَؿ النػػار فميصػػّؿ لقولػػو  أف يػػدَؿ الجنػػ  دوف أ
 مفتاح الجن  الصبلة.
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 ِتَب عميكم الصياُم(عشرة : )كُ  الموعظة السابعة
بسـ الل، والحمد لل، والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ الل، وعمى هلو 

 وصحبو ومف وااله.
 أنػػت األحػد الصػػمد لػو إالّ إؾ أنػػت الل، ال ّنػأؾ بإنػا نشػػيد الميػـ إنػا نسػػأل

 أحد. الـ يمد ولـ يولد ولـ يكف لو كفوً الذي 
ض اإلسػػبلمي  و شػػأف الفػػرائالغايػػ  فػػي األصػػؿ مػػف فػػرض الصػػياـ شػػأن

فػي كػػؿ  ااإلسػبلـ يجمػد دائًمػ  أفّ َرويػ . إالّ أيكػوف عبػادة روحانيػ  أف  األَػر
و عبػػادة فوائػػد كريػػرة، فصػػياـ ّنػػألصػػياـ مػػد تشػػريعاتو بػػيف الػػديف والػػدنيا، ففػػي ا

حػدث نظريػات عمػـ أو مػا ينصػم بػو الطػب الحػديث، تقػوؿ شير في السن  "ىػ
ا ف يصوموا يومً أتقدميف في السف وال سيما عمى المو مف الواجب، نّ أالصح : 
 ا فػي كػؿ عػاـا في كؿ شػير واألفضػؿ شػيرً قؿ في كؿ أسبوع او أسبوعً في األ

مػػػا يصػػػاب بػػػبعض البػػػؤرات الصػػػديدي  التػػػي  اف غالًبػػػاإلنسػػػا فّ أذ قػػػد تبػػػيف ، إ
إفرازاتيػا السػام  فػي الػدـ، وال يشػعر اإلنسػاف بيػا  تتكوف داَؿ جسمو وتصػبّ 

مػػرض فجػػأة بػػأمراض قػػد ، فػػاذا اإلنسػػاف ي ز فػػي الجسػػـ إذا زاد ذلػػؾ اإلفػػراإالّ 
  لتجنػػب اإلصػػاب  بيػػذه ف الصػػوـ َيػػر وسػػيمأقميػػا وقػػد عػػرؼ أيكػػوف التسػػمـ 

ـ فػي اسػتيبلؾ عندما تقؿ المواد الغذائي  فػي الجسػـ يبػدأ الجسػا ألّنو البؤرات 
وؿ مػػػا يسػػػتيمكو منيػػػا الَبليػػػا المصػػػاب  التػػػي تكػػػوف قػػػد أأنسػػػجتو الداَميػػػ ، و 

وؿ تكوينيػا أيػذيب الصػياـ األوراـ الصػغيرة فػي تيجػ  االلتيػاب، كمػا ضعفت ن
  بأوؿ.ويمند تكويف الحصوات والرواسب الجيري  فيحمميا أواًل 

مػف  الصػوـ يعػدّ  شؾ في أفّ  وفي ذلؾ يقوؿ الدكتور روبرت بارتولو "ال
الوسائؿ الفعال  في التَمص مػف الميكروبػات. كميكػروب الزىػري لمػا يتضػمف 

 لمَبليا رـ إعادة بنائيا مف جديد.  مف إتبلؼ
وقد ُأنشئت في العالـ مصحات تجعؿ الصياـ الوسيم  األساسي  لمعبلج 
كمصػػح  الػػػدكتور ىنػػػريج الىمػػػاف ومصػػح  الػػػدكتور مػػػولر ومصػػػح  الػػػدكتور 

الػػػتَمص مػػػف  مرشػػػر بنػػػر وغيرىػػػا. ويقػػػـو العػػػبلج فػػػي ىػػػذه المصػػػحات عمػػػى
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تاحػػػ  الفرصػػػ  ا  األعضػػػاء، و  حاجػػػ  الجسػػػـ التػػػي ترىػػػؽالفضػػػبلت الزائػػػدة عػػػف 
  .ٔ "لؤلعضاء الياضم  مف األطعم  بأف تستريم قميبًل 

سػط . رواه الطبراني في األو  : صوموا تصحوا  وقد قاؿ رسوؿ الل  
 .  بي ىريرة أعف 

 متميػػز، لػػذلؾ الل الصػػياـ مػػف بػػيف الفػػرائض األَػػرى بػػأجر وقػػد َػػّص 
ى فيػػػو : مػػػف أدّ    شػػػير حتػػػى قػػػاؿ فضػػػؿ الل شػػػير رمضػػػاف عمػػػى بقيػػػ  األ

ى فيػػو نافمػػ  كػػاف ومػػف أدّ ، ى سػػبعيف فريضػػ  فيمػػا سػػواه فريضػػ  كػػاف كمػػف أدّ 
كػؿ  : وفي الحديث القدسػي قػاؿ الل عػز وجػؿ،   ى فريض  فيما سواهكمف أدّ 

جزي بػو والصػياـ جنػ   بضػـ الجػيـ أو لي وأنا نّ إ الصوـ فدـ لو إالّ هعمؿ ابف 
ذا كػاف يػوـ صػـو أحػدكـ فػبل إلنػار  فػاقتػراؼ اإلرػـ ومػف دَػوؿ ا أي ماند مػف

يصػػػػػَب  ويرفػػػػػد صػػػػػوتو فػػػػػػي  يرفػػػػػث  ويمفػػػػػظ بمػػػػػا يسػػػػػتقبم الػػػػػتمفظ بػػػػػو  وال
ني صائـ، والذي نفس محمد بيده إني صائـ إحد فميقؿ أسابَّو  فّ إالَصوم   ف

ويكوف ذلؾ فػي هَػر ، لَموؼ فـ الصائـ  وىو تغير رائح  الفـ بسبب الجوع 
سػػػمى أنػػػواع العطػػػور أالمسػػػؾ  الػػػذي ىػػػو  عنػػػد الل مػػػف ريػػػمالنيػػػار  أطيػػػب 

يكػػوف أطيػػب ىػػذا الَمػػوؼ يعظػػـ عنػػد الل حتػػى  فّ أ ، والمعنػػى: اوأغبلىػػا رمًنػػ
الى  و ناشئ مف عبادة حبيب  إلى الل تعنّ أذلؾ  ا ليناإمف ريم المسؾ بالنسب  

ذا لقى ربو فرح بمقاء ربو رهفطر فرح بفطألمصائـ فرحتاف يفرحيما إذا   .، وا 
و لػػي  مػػػد كػػوف جميػػػد الطاعػػػات لل ّنػػػإالعممػػاء فػػػي قولػػو   وقػػد اَتمػػػؼ

حد غير الل تعػالى بػو أعبد و لـ يُ نّ أقيؿ : سبب إضاف  الصوـ إلى الل تعالى ف
ف كػػػانوا ا  ا ليػػػـ بالصػػػياـ و فمػػػـ يعظػػػـ الكفػػػار فػػػي عصػػػر مػػػف العصػػػور معبػػػودً 

الصػػـو يبعػػد عػػف  فّ وقيػػؿ أل، يعظمونػػو بالصػػبلة والصػػدق  والػػذكر وغيػػر ذلػػؾ 
ريػػاء لَفائػػو بَػػبلؼ الصػػبلة والحػػج والجيػػاد والصػػدق  وغيرىػػا مػػف العبػػادات ال

االسػػػػتغناء عػػػػف الطعػػػػاـ مػػػػف صػػػػفات الل تعػػػػالى فالعبػػػػد  فّ إ، وقيػػػػؿ  الظػػػػاىرة

                                           
(
1

 عماو وانعهى انحديث نماعدات عةد انزسا  َبقم. ( اال
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 ف كانت صفات الل ال يشابييا شيءا  و بالصياـ يتقرب اليو بصف  مف صفاتو 
وقيؿ ىي إضاف   ،الل ىو المتفرد بعمـ مقدار روابو وعدد حسناتو  فّ ، وقيؿ أل

 تشريؼ كقولو تعالى  َناَقُ  الّمِو .
ا تعظيًمػػ ف إضػػاف  ىػػذه العبػػادة إلػػى الل سػػبحانو يعػػدّ إ  حػػاؿ فػػوعمػػى أّيػػ

لمصػائـ مػا لػـ تػر عػيف ولػـ تسػمد أذف  عػدّ أالل  ا عػف أفّ ليذه الفريضػ  وتعبيػرً 
 ولـ يَطر عمى قمب بشر.
سػػػػن  بعشػػػػر الح ، دـ يضػػػػاعؼهعمػػػػؿ البػػػػف  كػػػػؿّ :  وفػػػػي روايػػػػ  لمسػػػػمـ

جػزي أنػا أو لػي و ّنػإ الصػـو فالّ إقػاؿ الل تعػالى: ، لى سبعمائ  ضػعؼ إأمراليا 
الل يضػاعؼ كػؿ فػإّف  الصػـو الّ : إأي ،  جميأ، يدع شيوتو وطعامو مف  بو

 كرر مف سبعمائ  ضعؼ.ألى إحسن  مف حسناتو 
فػي الجنػ   فّ إ  قػاؿ: وعف سيؿ بف سعد رضي الل عنو عػف النبػي  

حػػػد أصػػػائموف يػػػـو القيامػػػ  ال يػػػدَؿ منػػػو اف يػػػدَؿ منػػػو الؿ لػػػو الرّيػػػيقػػػا اباًبػػػ
. رواه البَػاري ومسػمـ والنسػائي  حػدأفإذا دَمػوا ُأغمػؽ فمػـ يػدَؿ منػو  غيرىـ،

َزيمػ  فػي  ا. ورواه ابػفوالترمذي وزاد: ومػف دَمػو لػـ يظمػأ  ولػـ يعطػش  أبػدً 
ف شػرب لػـ غمؽ، مف دَؿ شرب، ومػحدىـ أُ أو قاؿ: فإذا دَؿ نّ أ الّ إصحيحو 
 ا.يظمأ أبدً 
ـ جن  وحصف حصيف مف النػار.   قاؿ: الصياوُروي عف نبي الل   
 حمد بإسناد حسف والبييقي.أرواه 

  قػػػػاؿ: رسػػػػوؿ الل   فّ أعبػػػػد الل بػػػػف عمػػػػر رضػػػػي الل عنيمػػػػا وعػػػػف 
الصػػياـ والقػػػرهف يشػػفعاف لمعبػػػد يػػـو القيامػػػ ، ويقػػوؿ الصػػػياـ أي رب  يػػػا رب  

ة فشػػفعني فيػػو ويقػػوؿ القػػرهف منعتػػو النػػـو بالميػػؿ فشػػفعني منعتػػو الطعػػاـ والشػػيو 
 حمد والطبراني في الكبير.أرواه  . فيو، قاؿ: فيشفعاف

مػػا مػػف  :   وعػػف أبػػي سػػعيد رضػػي الل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  
اليـو وجيػو عػف النػار  باعد الل بذلؾ ا في سبيؿ الل تعالى إالّ عبد يصوـ يومً 
 رواه البَاري ومسمـ والترمذي. .ف سن   أي سبعي اسبعيف َريفً 
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مػف صػاـ  : وعف أبي الػدرداء رضػي الل عنػو قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل  
. ء واألرضكمػا بػيف السػما اقً جعؿ الل بينو وبيف النار َنػد في سبيؿ الل ايومً 

 رواه الطبراني في األوسط والصغير بإسناد حسف.
  قػػػػاؿ: إذا جػػػػاء  رسػػػػوؿ الل  فّ أوعػػػػف أبػػػػي ىريػػػػرة رضػػػػي الل عنػػػػو 

رمضاف فتحت أبواب الجن  وغمقت أبواب النار وصفدت  وقيدت  الشػياطيف. 
 رواه البَاري ومسمـ.
دعػػػػوتيـ    ربلرػػػػ  ال تػػػػردُّ قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل     ا وعنػػػػو أيًضػػػػ

.. رواه الصػػػائـ حتػػػى يفطػػػر واإلمػػػاـ العػػػادؿ ودعػػػوة  حمػػػد والترمػػػذي أالمظمػػػـو
  قػاؿ:... ومػف صػػاـ  عنػػو عػف النبػي  وحسػنو. وعػف أبػي ىريػرة رضػي الل

رواه البَػاري ومسػمـ وأبػو . غفر لو ما تقدـ مف ذنبػو  اا واحتسابً رمضاف إيمانً 
 داود والنسائي.

ف رسػوؿ الل ذكػر رمضػاف يفضػمو أ   وعف عبػد الػرحمف بػف عػوؼ 
ا َػػرج مػػف ذنوبػػو كيػػـو ا واحتسػػابً عمػػى الشػػيور فقػػاؿ: مػػف قػػاـ رمضػػاف إيماًنػػ

 رواه النسائي.و. ولدتو أمّ 
صػػػػياـ رمضػػػػاف يكفػػػػر الػػػػذنوب  فّ أوىػػػػذا الحػػػػديث يؤيػػػػد رأي القػػػػائميف بػػػػ

  حقوؽ الناس.الّ إوالكبيرة كما ذىب إليو ابف منذر الصغيرة 
فطػر مػف رمضػاف أ: مف    قاؿرسوؿ الل   أفّ    وعف أبي ىريرة 

صػػػ  وال مػػػرض لػػػ ف صػػػامو. رواه ا  ـ يقضػػػو صػػػـو الػػػدىر كمػػػو و مػػػف غيػػػر َر
 فظ لو وأبو داود والنسائي.الترمذي والم

  يقػوؿ بينمػا قاؿ: سػمعت رسػوؿ الل     مام  الباىمي أوعف أبي 
: اصػعد،   وِعػرا ، فقػاالفأتيػا بػي جػببًل   ٔ أنا نائـ أتػاني رجػبلف فأَػذا بضػبعي

ذا كنت في سواء إ فقمت: إني ال أطيؽ، فقاؿ: إنا سنسيمو لؾ، فصعدُت حتى
مػػا ىػػذه األصػػوات؟ قػػالوا: ىػػذا عػػواء أىػػؿ ، قمػػت  الجبػػؿ إذا بأصػػوات شػػديدة

                                           
(
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النػػار  وعػػويميـ  رػػـ انُطِمػػؽ بػػي فػػإذا أنػػا بقػػوـ معمقػػيف  ومشػػدوديف  بعػػراقيبيـ 
ا قػػاؿ: قمػػت: مػػف ىػػؤالء؟ قػػاؿ: الػػذيف وأقػػداميـ، مشػػقق  أشػػداقيـ  وأفػػواىيـ  دًمػػ

قبػػػػػؿ وقػػػػػت اإلفطػػػػػار اسػػػػػتيان  يفطػػػػػروف قبػػػػػؿ تحمػػػػػ  صػػػػػوميـ  أي: يفطػػػػػروف 
 زيم  وابف حباف في صحيحيما.رواه ابف َ  بالصياـ

 الّ إعممػػػو ألل عنيمػػا قػػػاؿ: حمػػاد بػػػف زيػػد وال وعػػف ابػػػف عبػػاس رضػػػي ا
أسػػس  : عػػرى اإلسػػبلـ وقواعػػد الػػديف ربلرػػ  عمػػييفّ    قػػاؿرفعػػو إلػػى النبػػي  

 الّ إلػو إيػا كػافر حػبلؿ الػدـ: شػيادة اف ال فيػو ب اإلسبلـ مف ترؾ واحدة منيفّ 
 اف. رواه أبو يعمى بإسناد حسف.الل والصبلة المكتوب  وصـو رمض

ومػػف النػػاس مػػف يسػػاؿ عمػػف يصػػـو وال يصػػمي، ىػػؿ يقبػػؿ الل صػػيامو 
 ويدَؿ الجن  مف باب الرياف كما وعد الل الصائميف؟

مػػػف صػػػاـ ولػػػـ يصػػػؿ لػػػـ يحاسػػػبو الل يػػػـو القيامػػػ  عمػػػى  فّ إفػػػالجواب: 
ـْ تصػـا ـَ َل يحاسػبو عمػى و قػد صػاـ ، لكنػو سػبحانو ألّنػ ا لصياـ ، ولـ يسألو ِل

ـْ تصؿ، فإذا فرغ الل تعػالى مػف عقابػو عمػى تػرؾ الصػبلة  ـَ َل الصبلة ويسألو ِل
بػدأ الل سػبحانو بمجازاتػو عمػى صػيامو فيدَمػػو الل الجنػ  مػف بػاب الريػاف كمػػا 

 وعد الل.
اإلسػػبلـ فػػرض الصػػياـ لسػػبب اقتصػػادي  قػػاؿ لػػي بعػػض النصػػارى أفّ 

سػمـ كػاف م ير، فقمػت لػو: لػو سػألت أيّ لتقؿ نفقات المسمـ المالي  في ىذا الشػ
ا فػػي شػػير رمضػػاف بالقيػػاس نفقاتػػو تػػزداد كريػػرً  فّ أيصػػـو ىػػو وعيالػػو ألجابػػؾ بػػ

د وجبػات الطعػاـ فػي رمضػاف لػـ عػد كمػا أفّ ، إلى نفقاتو في األشير األَرى 
، فػي  فقػد كػاف الصػحاب  رضػي الل عػنيـ يػأكموف مػرتيف فػي اليػوـ،  قؿّ أ تكف

الصػػػائـ فػػػي رمضػػػاف يأكػػػؿ مػػػرتيف فػػػي اإلفطػػػار وفػػػي  الغػػػداة والعشػػػي وكػػػذلؾ
  عمػػى السػػحور، فقػػاؿ عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ: السػػحور، وقػػد حػػث الرسػػوؿ  

نس بف أاه البَاري ومسمـ وغيرىما ، وعف في السحور برك . رو  "تسحروا فإفّ 
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الل مبلئكتػو يصػموف عمػى المتسػحريف"  فّ إقػاؿ عميػو الصػبلة والسػبلـ " ، مالؾ
 .  اني وابف حباف عف ابف عمر رواه الطبر 

رواه البَػػػػاري .  : ال يػػػػزاؿ النػػػػاس بَيػػػػر مػػػػا عجمػػػػوا الفطػػػػر وقػػػػاؿ  
: ال تػزاؿ أمتػي عمػى   ومسمـ والترمذي ، وعف سيؿ بف سػعد، وعنػو قػاؿ  

رواه ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو، . سػػنتي مػػا لػػـ تنتظػػر بفطرىػػا  طمػػوع  النجػػـو 
: تعجيػػػؿ    يحبيػػػا الل عػػػز وجػػػؿ: ربلرػػػ  وىػػػذا مػػػا تفعمػػػو الييػػػود ، وقػػػاؿ  

.  اإلفطار وتأَير السحور وضرب اليديف إحػداىما عمػى األَػرى فػي الصػبلة
ػػػؿ  ػػػر السػػػحور وعجَّ ََّ رواه الطبرانػػػي فػػػي األوسػػػط وفػػػي الحػػػديث: َيػػػركـ مػػػف أ

 الفطور.
، فيػػو بعػػد أف فػػرض عميػػو  وىنػػا يبػػدو يسػػر اإلسػػبلـ ورحمتػػو بالصػػائـ

ر مف سحوره ويعجؿ  الصياـ أراد أف يَفؼ عميو القياـ بيذه الفريض  بأف يَؤ
و نّ أا، ومػػػف رحمتػػػو أيًضػػػ قصػػػر مػػػا يكػػػوفأليكػػػوف وقػػػت الصػػػياـ ا مػػػف فطػػػوره 

فػػرض عمػػى المػػػرأة الحػػائض أف تفطػػػر وتتػػرؾ الصػػػبلة ، وقػػد قػػػاؿ لػػي بعػػػض 
الحػيض  فّ ا  يا قادرة عمى الصػياـ والصػبلة و نّ إزوجتي تقوؿ لي :  اإلَوة : إفّ 

الفريضتيف ، فقمت: فرض اإلسبلـ عمػى الحػائض ال يضعفيا عف أداء ىاتيف 
رىػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ رحمػػػػ  بػػػػالمرأة اإلفطػػػػار وتػػػػرؾ الصػػػػبلة وعػػػػدـ إعادتيػػػػا ولػػػػـ يَيّ 

امت وصػػػمَّت بػػػدافد و لػػػو عممػػػت بجػػػواز الصػػػياـ والصػػػبلة لصػػػألّنػػػا الضػػػعيف  
 ذلػػػػؾ يضػػػػرّ  فّ أف عممػػػػت بػػػػا  و ا و بػػػػدافد الرغبػػػػ  فػػػػي اغتنػػػػاـ األجػػػػر أالغيػػػػرة ، 

يػا النفسػػي  ، فقػد فػرض اإلسػػبلـ عمييػا أف تفطػر أيػػاـ بصػحتيا الجسػمي  وحالت
 رحـ بيا مف نفسيا.أو ىو ألنّ ا الحيض 

و لػػـ يأمرىػا بإعػػادة الصػبلة التػػي أمرىػػا ّنػػأا ومػف دالئػػؿ رحمتػو ليػػا أيًضػ
 شير.  يرقؿ عمييا ذلؾ في كؿّ بتركيا أياـ الحيض لئبّل 

كـ : إذا أفطػػػر أحػػػد  لمصػػػائـ أف يفطػػػر عمػػػى تمػػػرات لقولػػػو   ويسػػػفّ 
وقد ذكر األطباء  ، و طيورو برك  فإف لـ يجد فالماء فإنّ فميفطر عمى تمر فإنّ 
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أوؿ مػػادة أساسػػي  يحتػػاج إلييػػا جسػػـ اإلنسػػاف عنػػد إفطػػاره ىػػو السػػكريات.  أفّ 
الجسـ يمتصيا  فّ ا  يا تكوف سريع  التمريؿ و وتتميز المادة السكري  في التمر أنّ 

تػػزوؿ أعػػراض نقػػص السػػكر قػػؿ مػػف َمػػس دقػػائؽ فيرتػػوي بيػػا الجسػػـ و أفػػي 
 الػػذي كػػػاف يعػػاني منػػػو الصػػائـ فػػػي أرنػػاء صػػػيامو فػػي النيػػػار، عمػػى حػػػيف أفّ 
المػػادة السػػكري  فػػي األطعمػػ  األَػػرى تكػػوف بطيئػػ  التمريػػؿ قػػد تحتػػاج األمعػػاء 
إلػػػػى رػػػػبلث سػػػػاعات أو أربػػػػد المتصاصػػػػيا فتبقػػػػى عنػػػػد الصػػػػائـ بعػػػػد إفطػػػػاره 

ف مػؤل ا  يزاؿ يواصؿ صػومو و ويمسي كمف ال  أعراض النقض بالمادة السكري 
البػػدء باإلفطػػار عمػػى تمػػرات يجعػػؿ اإلنسػػاف  معدتػػو بػػألواف األطعمػػ  ، كمػػا أفّ 

بشػيء مػف الشػبد لسػرع  امتصػاص السػكريات فيػو ، حتػى إذا فػرغ مػف  يحّس 
و ال يقػػدـ عمػػى أكػػؿ إفطػػاره بشػػراى  فتسػػبب لػػو التَمػػ  واضػػطراب صػػبلتو فإّنػػ
 اليضـ.

عمى ىرمونات تساعد عمى انبساط الرحـ  التمر يحتوي ا أفّ وربت عمميِّ 
وليػػذا َاطػػب الل مػػريـ عمييػػا ا وتقمصػػو ممػػا يسػػيؿ عمميػػ  المَػػاض والػػوالدة 
مَػػِ  ُتَسػػاِقْط السػػبلـ لمػػا جاءىػػا المَػػاض بقولػػو تعػػالى:  َْ َوُىػػزّْي ِإَلْيػػِؾ ِبِجػػْذِع النَّ

تبػيف اآلف  فقد ا ف الكريـه[ وىذا مف إعجاز القر ٕٗ]مريـ:  َعَمْيِؾ ُرَطًبا َجِنيِّا
فػػػي أمػػػر الل لمػػػػريـ وىػػػي تعػػػاني مػػػف هالـ الوضػػػػد أف تأكػػػؿ مػػػف تمػػػػر  السػػػرّ 
 النَم .

الميـ أعنا عمى صياـ رمضاف وقياـ لياليو وشفعو فينػا يػـو الػديف الميػـ 
 هميف.

  لمتمسك بدينا في هذا الزماناالموعظة الثامنة عشرة : 
قػرب لقدسػي: ومػا تقػاؿ الل فػي الحػديث ا:  من فضول الموؤمن عنود اي

رواه البَاري عف أبي ىريرة  . ترضتو عميوفابما  ليّ إ  حبّ ألي عبدي بشيء إ
 .  
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رواه الطبراني فػي  . مف بعض مبلئكتي ليَّ إحب أوقاؿ: عبدي المؤمف 
  .االوسط عف أبي ىريرة  
ىوف عمى الل مف قتؿ رجؿ مسػمـ أ : لزواؿ الدنيا وفي الحديث قاؿ  

رض ضػػعفت السػػموات واأل فّ إا قػػاؿ الل تعػػالى: قدسػػي أيًضػػوفػػي الحػػديث ال. 
 ف تسعني ووسعني قمب المؤمف.أعف 

والل سبحانو وتعالى يعامؿ المؤمف يوـ القيام  معامم  تَتمؼ عف 
 الّ إما مف عبد  فّ أفقد جاء في الحديث الصحيم ، معامم  الكافر والفاجر 

ليس لو بينو وبيف الل ترجماف حد و أا ليس معو سيكممو الل يوـ القيام  منفردً 
ذا كاف الرجؿ مف المؤمنيف يدنو ويقترب الل منو إف، وال محاـٍ يدافد عنو 

 الجن  الّ إفبل يرى  حتى يجعؿ كتفو عمى كتفو وينظر المؤمف عف يمينو
 ما قدـ الّ إا بيف يديو فبل يرى  النار وينظر مالّ إوينظر عف شمالو فبل يرى 

ما عممت أبحانو وتعالى فيقوؿ لو: يا فبلف بو الل سَر مف االعماؿ فيَاطأو 
حتى يقوؿ المؤمف يَاطب  اا ذنبً كذا وكذا؟ فيذكره بذنوبو ذنبً  ،في يوـ كذا

ىذه العيوب  اذ يسمد الل يناديو يا عبدي فبلف لقد سترتَ ، نفسو ىمكت والل 
ا مّ أحد، أَرة فبل يعمـ بيا سترىا عميؾ اليوـ في اآلأنا أعمى نفسؾ في الدنيا و 

ويفتَر باقترافيا ومات الكافر والفاجر والذي كاف يعمؿ المعاصي ويجير بيا 
م  عمى رؤوس االشياد الل سبحانو وتعالى يفضحو يوـ القيا فّ إعمى ذلؾ ف
سفؿ أستو، أُ وتعمؽ لوح  عمى ، ىذا قد فعؿ كذا وكذا  افبلنً  فّ أوالَبلئؽ ب

 الناس . عمالو القبيح  ليقرأىاأظيره كتب فييا كؿ 
لمعبادة في الشباب فضؿ كبير عند الل  : فضل الشاب التائب عند اي

 افي طاع  الل فقاؿ : اغتنـ َمسً  لذلؾ حرنا رسوؿ الل  عمى اغتناـ شبابنا
، قبؿ َمس: حياتؾ قبؿ موتؾ، وصحتؾ قبؿ سقمؾ، وفراغؾ قبؿ شغمؾ 

 كـ والبييقي.حديث صحيم رواه الحا . وشبابؾ قبؿ ىرمؾ، وغناؾ قبؿ فقرؾ
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بع  يظميػػػـ الل فػػػي   قػػػاؿ: سػػػرسػػػوؿ الل   فّ أ  بػػػي ىريػػػرة  أوعػػػف 
ورجػؿ قمبػو ، وشاب نشا في عبادة الل ، ماـ عادؿ : إ ظمو الّ إظمو يوـ الظؿ 
ورجػػؿ ، ا فػػي الل اجتمعػػا عميػػو وتفرقػػا عميػػو ورجػػبلف تحاّبػػ، معمػػؽ بالمسػػاجد 

ورجػؿ تصػدؽ ، عػز وجػّؿ  َػاؼ اللأة ذات حسف وجمػاؿ فقػاؿ انػي أدعتو امر 
ا ورجػػؿ ذكػػر الل َالًيػػ، َفاىػػا حتػػى ال تعمػػـ شػػمالو مػػا تنفػػؽ يمينػػو أبصػػدق  ف

 متفؽ عميو.. ففاضت عيناه 
 : لف نزوؿ قدما عبد   قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  وعف معاذ بف جبؿ  

فنػػاه وعػػف شػػبابو أعػػف عمػػره فيمػػا : ربػػد َصػػاؿ أؿ عػػف أسػػيػػوـ القيامػػ  حتػػى يُ 
.  عممػو مػاذا عمػؿ فيػو نفقو، وعػفأوفيما يف اكتسبو أمالو مف  ببله وعفأفيما 

الشػباب لعظػـ فضػؿ العبػادة فييػا  ففتػرة .سػناد صػحيمإوالطبراني ب ،ررواه البزا
شػيء  ؿ كػؿ عبػد مػف عبػاده عػف شػبابو بػايّ أاف يسمف  بدّ  الل سبحانو ال فّ إف

   رسػوؿ الل  فّ أ  وعػف ابػف عبػاس   ـ فػي معصػيتو.أقضاه في طاعتو 
ال مف حفظ فرجػو فمػو الجنػ . أ، ال تزنوا،  روجكـفقاؿ: ياشباب قريش احفظوا 

مػف سػمـ  فّ إمبييقي: يافتياف قريش ال تزنوا فوفي رواي  ل رواه الحاكـ والبييقي.
حمػد فػي كتػاب أمػاـ قػاؿ اإل . لو شبابو دَؿ الجن ، أي: سمـ مػف معصػي  الل
لى إتب نصور عف مجاىد قاؿ: كُ الزىد حدرنا عبد الرحمف حدرنا سفياف عف م

ـ أفضػػػؿ أال يشػػػتيي المعصػػػي  وال يعمػػػؿ بيػػػا  ميػػػر المػػػؤمنيف: رجػػػؿأعمػػػر يػػػا 
الػذيف يشػتيوف  فّ إ:   فكتػب عمػر  رجؿ يشتيي المعصػي  وال يعمػؿ بيػا ؟ 

 اولئػػؾ الػػذيف امػػتحف الل قمػػوبيـ لمتقػػوى ليػػـ مفغػػرة المعصػػي  وال يعممػػوف بيػػا 
 واجر عظيـ . 

عمالكـ أف تحبط أكرير في تفسير قوؿ الل تعالى  ىذا ما ذكره ابف
 .[ٕٚٓ/ٗسورة الحجرات: ] نتـ ال تشعروفأو 

لػػػذلؾ ورد فػػػي الحػػػديث وقػػاؿ ابػػػف قػػػيـ الجوزيػػ  فػػػي عػػػدة الصػػابريف :   
ليست لو صبوة  أي: ليس    قولو: عجب ربؾ مف شابٍّ المسند عف النبي  
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ف أو شاب  لػذلؾ اسػتحؽ نّ أمف ما حـر الل عمى الرغـ  ىلا  لو ميؿ الى الميو و 
  ظموالّ إيـو القيام  تحت ظمو يوـ ال ظؿ  الل اصناؼ التي يظمييكوف مف األ

وجاء في الحديث النبوي : ما مف شيء أحبُّ إلػى الل تعػالى مػف شػابٍّ 
تائب ، وما شيء أبغض إلػى الل تعػالى مػف شػيخ مقػيـ عمػى معاصػيو ، وفػي 

يػا الشػاب التػارؾ شػيوتو مػف أجمػي أنػت : أيّ  الحديث القدسي ، قػاؿ الل تعػالى
 .عندي كبعض مبلئكتي 

  رسػػوؿ الل   فّ أ  بػػي ىريػػرة  أعػػف  : فضوول العبووادة وسووط الفووتن
عمػػاؿ الصػػالح  فسػػتكوف فػػتف كقطػػد الميػػؿ المظمػػـ، سػػرعوا  باألأبػػادروا   قػػاؿ: 

 ، يبيػػد دينػػواا ويصػػبم كػػافرً ا، ويمسػػي مؤمًنػػا ويمسػػي كػػافرً يصػػبم الرجػػؿ مؤمًنػػ
 رواه مسمـ. . بعرض مف الدنيا

لػػػى الل فقػػػاؿ: اليجػػػرة إ  تػػػرؾ المعاصػػػي، ىجػػػرة وقػػػد جعػػػؿ الرسػػػوؿ  
 ي.ئرواه النسا . ىجرتاف ىجرة الحاضر وىجرة البادي

  الػػذيف ييجػػروف المعاصػػي عمػػى قسػػميف ىجػػرة فقػػد قسػػـ رسػػوؿ الل  
جػػػره اعظػػػـ، أفػػػذا ، الحاضػػػر، أي: ىجػػػرة الػػػذي يسػػػكف الحضػػػر وىػػػي المػػػدف 

الفتف في المدين   فّ أل ا وؿمف األ قؿّ أجره أجرة البادي الذي يسكف البادي  فىو 
 : ولػػذلؾ قػػاؿ   ا و فػػي القريػػ أغػػراء ممػػا ىػػي عميػػو فػي الباديػػ  إشػػد أكرػر و أ
الحػػػديث  ، وىػػذه ىػػػي تكممػػػ  اجػػػرً أعظميػػػا أعظميػػا بميػػػ  و أا الحاضػػػر فيػػػو ّمػػأو 

يَػػالط النػػاس ويصػػبر   : المسػػمـ الػػذيوقػػاؿ   ي.ئالمػػذكور الػػذي رواه النسػػا
َرجػػػػو أ . ذاىػػػػـأف الػػػػذي ال يَػػػػالطيـ وال يصػػػػبر عمػػػػى ذاىػػػػـ َيػػػػر مػػػػأعمػػػػى 

 لػػي، رواه مسػػػمـ والترمػػػذي.إ: العبػػادة فػػػي اليػػرج كيجػػػرة   وقػػػاؿ   الترمػػذي.
  : كررة القتؿ والفتف والمعاصي. ومعنى اليرج

جر أجػػره كػػأالػػذي ييجػػر المعاصػػي وىػػي تحػػيط بػػو  فّ أيعنػػي والحػػديث 
الػ  تشػبو حالػ  الميػاجريف ، وىػي ح لى الل ورسولوإدينو، والمياجر المياجر ب
لػػى المدينػػ  الػػذيف فػػروا بػػدينيـ ورامػػوا االعتصػػاـ بيرػػرب حيػػث مػػاوى إمػػف مكػػ  

وؿ وعشػػػػػؽ منػػػػػزلتيـ عنػػػػػد الل، فمػػػػػف درس سػػػػػيرة الرعيػػػػػؿ األ  .رسػػػػػوؿ الل  
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ينػػ ، دلػػى المإي زمػػانيـ، وكػػاف معيػػـ يػػـو توجيػػوا ومنػػاقبيـ، وتمنػػى لػػو َمػػؽ فػػ
قرانػػػو ويصػػبر عمػػػى طاعػػ  الل ويمػػػوذ بالكتػػػاب أفمييجػػر اليػػػـو معاصػػي دنيػػػاه و 

 ىجػػرة مػػا الّ إ: ال ىجػػرة بعػػد الفػػتم   و ال ىجػػرة بعػػدىا لقولػػو  ّنػػألا والسػػن  
وؿ تمػػػػؾ، فميتسػػػػمـ اليػػػػـو فيػػػػي التػػػػي حمػػػػت محػػػػؿ ىجػػػػرة الرعيػػػػؿ األ،  حػػػػـر الل

ًَ ا وكػػػاىبًل المػػؤمف شػػػابِّ  ف يحشػػػر مػػػد أاشػػػتاقت  نفسػػػو ذا تاقػػت و إا رايتيػػػا  وشػػػي
ه رسػػوؿ الل فالتػػارؾ مػػا نيػػى الل عنػػو، قػػد عػػدّ  ،ولػػيف يػػـو الػػديفالميػػاجريف األ

  ًفعف عبد الل بف عمػرو بػف العػاص  ا  مياجر ،  عػف النبػي     :قػاؿ
المسػػمـ مػػف سػػمـ المسػػمموف مػػف لسػػانو ويػػده، والميػػاجر مػػف ىجػػر مػػا نيػػى الل 

 عنو، متفؽ عميو.
ءت مف ترؾ المعاصي   ىذه اليجرة التي جاؿ الل  بؿ قد جعؿ رسو 

  قػاؿ: سبلـ فعف عمرو بف عبسػ   يماف واإلفضؿ شعب اإلأفي سبيؿ الل 
ف تسػمـ أسػبلـ؟ قػاؿ:   فقاؿ: يا رسوؿ الل، ما اإللى رسوؿ الل  إجاء رجؿ 
قػاؿ:  ؟فضػؿأسػبلـ اإل يّ أانؾ ويدؾ، قاؿ: فف يسمـ المسموف مف لسألل قمبؾ و 

فضػؿ؟ أيمػاف اإل يّ أوكتبو والبعث بعػد المػوت، قػاؿ: فػ تؤمف بالل ومبلئكتوف أ
سػػػناد إحمػػػد بأرواه .  ف تيجػػػر السػػػوءأ: اليجػػػرة، قػػػاؿ: ومػػػا اليجػػػرة؟ قػػػاؿ قػػػاؿ

  قػػػاؿ: عبػػػادة فػػػي رسػػػوؿ الل   فّ أ  وعػػػف مفضػػػؿ بػػػف يسػػػار   صػػػحيم.
 فّ أ نػيلػي  يعإوظيور الَػبلؼ بػيف النػاس  كيجػرة  ياـ الفتفأاليرج  اي: في 

  وذلػؾ حػيف لػى رسػوؿ الل  إؿ رػواب ىجػرة رواب ىذا العمػؿ فػي اليػرج يعػد
ىػػػػذا   عمػػػػاؿفضػػػػؿ األأو كانػػػػت أ نػػػػورة فريضػػػػ لػػػػى المدينػػػػ  المإكانػػػػت اليجػػػػرة 

 الحديث رواه مسمـ.
عف ابي امي  الشػعباني، قػاؿ: قمػت:  : العمل الصالح عند فساد الناس

كـ انفسكـ  قاؿ اما والل، لقد سألت ييا ابا رعمب : كيؼ تقوؿ في ىذه االي   عم
  فقػاؿ: ائتمػروا بػالمعروؼ  أي: ليػامر لت عنيػا رسػوؿ الل  عنيا َبيػرا سػأ

بعضػػػكـ بعضػػػًا بجميػػػؿ االفعػػػاؿ وحميػػػد الَصػػػاؿ  وانتيػػػوا عػػػف المنكػػػر  أي: 
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ابتعػػدوا عػػف الميمكػػات مػػف الكبػػائر وكفػػوا انفسػػكـ عػػف القبػػائم  حتػػى اذا رايػػت 
ى اذا صػػار النػػاس شػػديدي البَػػؿ  وىػػوى متبعػػًا  أي: شػػحًا مطاعػػًا  أي: حتػػ

مػػػػؤررة  أي:  صػػػػار النػػػػاس يتبعػػػػوف اىػػػػواء انفسػػػػيـ ويطيعػػػػوف شػػػػيواتيا  ودنيػػػػا
عجػػػػاب كػػػػؿ ذي رأي برأيػػػػو  أي: حتػػػػى إذا مفضػػػػم  ومقدمػػػػ  عمػػػػى اآل َػػػػرة  وا 

َرىػػا اف كػػؿ انسػػاف صػػار مسػػتبدًا برأيػػو، وال تعجبػػو اال ىػػذه االمػػور وه وجػػدتَ 
و الذي عمى الحؽ وغيره عمى الباطؿ  فعميؾ بنفسؾ  أي: نفسو ويدعي انو ى

شػتغاؿ الـز شاف نفسؾ واجتيد فيما يصػمحيا  ودع عنػؾ العػواـ  أي: اتػرؾ اال
ف مف ورائكـ اياـ الصبر  يعني: ستاتي مف بعدكـ بامور العام  مف الناس  فإ

فتف واحداث يحتاج معيا المػؤمف الػى صػبر كريػر  الصػبر فػييف مرػؿ القػبض 
الجمر  يعني: اف مػا ينالػو المػؤمف مػف االذى بسػبب تمسػكو بدينػو يشػؽ  عمى

معػػو الصػػبر جػػدًا حتػػى يكػػوف مرػػؿ القػػبض عمػػى جمػػرة مػػف نػػار باليػػد  لمعامػػؿ 
فييف مرػؿ اجػر َمسػيف رجػبًل يعممػوف مرػؿ عممػو  يعنػي: اف العامػؿ فػي ىػذه 

عمػػى جػػر   لػػو مػػف األااليػػاـ بطاعػػ  الل المتمسػػؾ بفػػرائض الل وسػػن  نبيػػو  
يعمموف مرؿ ىذا العمؿ وذلؾ لمشػق  العمػؿ فػي  جر َمسيف رجبلً أالعمؿ مرؿ 

. رواه  فييا النصراء عمى الحؽغريبا ويقؿ  ه االياـ التي يعود فييا االسبلـىذ
سػيف رجػبًل منػا ابف ماجو والترمذي، وابو داود وزاد، قيؿ يا رسوؿ الل اجػر َم

 جر َمسيف منكـ.أاو منيـ. قاؿ: بؿ 
 كقطػػد الميػػؿ المظمػػـ امػػف ورائكػػـ فتًنػػ فّ إ : َػػر، قػػاؿ  هحػػديث وفػػي   

ا جر َمسيف منكـ، قيؿ بؿ منيـ يأنتـ عميو ألممتمسؾ فييا  بدينو  مرؿ الذي 
ا عواًنػأصػحابي  تجػدوف عمػى الَيػر أألنكػـ  يػا  ا رسوؿ الل قاؿ: ال بؿ مػنكـ

 ماجو. بو داود والترمذي وحسنو وابفأرواه  . اعوانً أوال يجدوف عميو 
والصػػػبر نوعػػػاف، صػػػبر عمػػػى مػػػا قػػػدر الل مػػػف الفقػػػر وفقػػػداف الحبيػػػب 

، والنػػوع الرػػاني ىػػو الصػػبر عمػػى طاعػػ  الل وعمػػى تػػرؾ  والمػػرض وغيػػر ذلػػؾ
ا اشػػتد ميػػؿ الػػنفس وؿ وكممػػا مػػف األجػػرً أكبػػر أعظػػـ و أ، وىػػذا الصػػبر  معصػػيتو
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كبػر أو عظػـ أكاف صبر العزوؼ عنيػا نساف لمشيوات المحرم  التي يممكيا اإل
   اجرً أ

، بػػػؿ  ا مػػف الجيػػاد  الصػػبر عمػػى طاعػػ  الل نوًعػػالرسػػوؿ   وقػػد عػػدّ 
رواه  . هف يجاىػد الرجػؿ نفسػو وىػواأفضػؿ الجيػاد أنواعو، قػاؿ: أفضؿ أجعمو 

 مػف الشػػيوات،  مػا حػـر اللالّ إ، أي: ىػوى نفسػو، والػػنفس ال تيػوى ابػف النجػار
ػولػيف واآللل األذا جمد اإبف الحسيف زيف العابديف:  يوقد قاؿ عم ريف ينػادي َِ

، قػاؿ فيقػـو عنػؽ مػف النػاس  يف الصػابروف ليػدَموا الجنػ  قبػؿ الحسػابأمناد 
دـ فيقولػوف هيػف يػا بنػي ألى إلوف  أي: طائف  مف الناس فتتمقاىـ المبلئك  فيقو 

ؿ الحسػػاب؟ قػػالوا لػػى الجنػػ ، فيقولػػوف  أي تقػػوؿ ليػػـ المبلئكػػ   وقبػػإذاىبػػوف  
لوا: ومػا كػػاف صػػبركـ؟  أي: ، قػػا ـ؟ قػػالوا: نحػف الصػػابروفنػػتأنعػـ، قػػالوا: مػف 

وصػبرنا عػف معصػي  الل ،  : صػبرنا عمػى طاعػ  الل نػواع ىػو  قػالواأمف أي 
جػػر العػػامميف كمػػا أتـ كمػػا قمػػتـ: ادَمػػوا الجنػػ  فػػنعـ نػػأوا: قػػال، الل  انػػحتػػى توفا

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
 ِاِبُروَف َأْجَرُىـ ِبَغْير  .[ٓٔالزمر: ] ِحَسابٍ  ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

الل يزيػد فضػميا عنػد الل ويعظػـ طاعػ   : فضل العبوادة فوي هوذأل األيوام
جرىػػػا اذا كانػػػت طاعػػػ  مػػػف وراء الغيػػػب فػػػالل سػػػبحانو وتعػػػالى يؤجرنػػػا عمػػػى أ

ا ال نػػػراه، ونعمػػػؿ لمجنػػػ  ونَشػػػى النػػػار ننػػػا نطيعػػػو وىػػػو غيػػػب عّنػػػألا طاعتػػػو 
منوا بمحمد هجر الذيف أؾ عظـ الل كؿ ذلؾ غائب عنا، لذلونؤمف بالمبلئك  و 

   وىـ لـ يروه ولـ يشاىدوا معجزاتو     :فعف عبد الرحمف بػف يزيػد، قػاؿ
  ومػػا سػػبقونا صػحاب النبػػي  أا كنػا عنػػد عبػػد الل بػف مسػػعود جموسػػًا، فػػذكرن

لػػو إ، والػذي ال  لمػػف رهه  اا  واضػحً ًنػػمػر محمػػد كػاف بيّْ أ فّ إ : بػو فقػاؿ عبػػد الل
،  ، رػػـ قػػرأ قولػػو تعػػالى يمػػاف بغيػػبإفضػػؿ مػػف أا يماًنػػإحػػد قػػط أمػػف غيػػره، مػػا ه

الَّػػػِذيَف ُيْؤِمُنػػػوَف  َذِلػػػَؾ اْلِكتَػػاُب اَل َرْيػػػَب ِفيػػػِو ُىػػًدى لّْْمُمتَِّقػػػيَف وؿ سػػورة البقػػػرة أ
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ـْ ُينِفقُػػوفَ  ػػا َرَزْقَنػػاُى ػػبلَة َوِممَّ ـ ُىػػ ؾَ ولئِػػأُ الػػى قولػػو تعػػالى  ِباْلَغْيػػِب َوُيِقيُمػػوَف الصَّ
 .محوفَ المفُ 

سمعتو مػف رسػوؿ  اقاؿ: قمت ألبي جمع  حدرنا حديرً  وعف ابف مجيريز
بػو عبيػدة أومعنا   ، تغدينا مد رسوؿ الل  اا جيدً حدرؾ حديرً أ  قاؿ: الل  

يػػا رسػػوؿ الل  مػػ   فقػػاؿ: مػػيف ىػػذه األأ  بػػف الجػػراح  الػػذي جعمػػو الرسػػوؿ  
قػػاؿ نعػػـ، قػػـو مػػف بعػػدكـ  حػػد َيػػر منػػا؟ أسػػممنا معػػؾ، وجاىػػدنا معػػؾ،أىػػؿ 

 يؤمنوف بي، ولـ يروني.
 : يػػػا وقػػػد قػػػاؿ جماعػػػ  مػػػف الصػػػحاب   رضػػػي الل عػػػنيـ  لمرسػػػوؿ  

ا يمػػنعكـ ا بػػالل واتبعنػػاؾ قػػاؿ: مػػمّنػػها جػػرً أعظػػـ منػػا أ، ىػػؿ مػػف قػػـو  رسػػوؿ الل
ضػػػؿ مػػػنكـ  قػػػـو فأظيػػػركـ يػػػأتيكـ بػػػالوحي؟  بػػػؿ أمػػػف ذلػػػؾ ورسػػػوؿ الل بػػػيف 

منػػػوف بػػػو تييـ كتػػػاب الل مػػػف بػػػيف لػػػوحيف  غبلفػػػيف  يؤ أ يػػػاتوف مػػػف  بعػػػدكـ يػػػ
 مرتيف. اجرً أعظـ منكـ أويعمموف بما فيو، اؤلئؾ 

  وسػعدوا الصحاب   رضي الل عنيـ  قد فػازوا برؤيػ  رسػوؿ الل   فّ إ
نػػا حرمنػػا صػػحب  نّ أل ا جرنػػاأا قػػد فزنػػا بمضػػاعف  بمقائػػو، ونحػػف المػػؤمنيف حاليِّػػ

شرؼ َمؽ الل، أنا حرمنا رؤي  نّ فؤل اذه الحياة َرة وفي ىدـ في اآلهسيد بني 
مػف بػي ه: طوبى لمف رأني و   ، فقد قاؿ النبي   بيى مف ورد الربد محياهأو 

مػػف بػػي ولػػـ يرنػػي همنػػوا بػػو  وطػػوبي لمػػف هلػػذيف رأوه و  يقصػػد بيػػـ صػػحابتو ا
ربلث مرات، حػديث صػحيم، ويقصػد بيػـ مػف يػاتوف مػف بعػدىـ ونحػف مػنيـ، 

وطػػوبى رػػـ طػػوبى رػػـ   ابتووىػػـ صػػح مػػف بػػي همػػف رأنػػي و طػػوبي ل  وقػػاؿ  
 حديث صحيم، ونحف منيـ بعوف الل تعالى.. مف بي ولـ يرني هطوبى لمف 
مػف همف بي مرة وطوبي لمف لػـ يرنػي و ه: طوبي لمف رهني و   وقاؿ  

. حػػػديث صػػػحيم. وطػػػوبي كمػػػا قػػػاؿ عميػػػو الصػػػبلة والسػػػبلـ:  بػػػي سػػػبد مػػػرات
عمى فرس في ظميػا مئػ  عػاـ ال يقطعيػا، وذلػؾ  شجرة في الجن  يسير الراكب

 نفس مف الفواكو واألرمار.عظـ ىذه الشجرة فييا ما تشتيي األل
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 ا   بػػدأ االسػػبلـ غريًبػػ  قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل :  بػػي ىريػػرة  أوعػػف 
  وعػػف أبػػي ىريػػرة   رجػػو مسػػمـ.َأا كمػػا بػػدأ فطػػوبى لمغربػػاء. غريًبػػوسػػيعود 

: السػبلـ عمػيكـ دار ىػؿ المدينػ   فقػاؿأرة  مقبػرة تػى المقبػأو ّنػأ  عف النبػي  
ا قػد رأينػا إَواننػا نَّػأ   أحببتُ  ف شاء الل بكـ الحقوف، وددتُ إا نَّ ا  قوـ مؤمنيف و 

 ويعنػػي بيػػـ مػػف لػػـ يػػرىـ وىػػـ الػػذيف يػػأتوف مػػف بعػػده ونحػػف مػػف ضػػمنيـ فقػػد 
قػاؿ: ،  لسػنا نحػف إَوانػؾ يػا رسػوؿ اللوَ َوانو  قالوا: أَ إ  جعمنا رسوؿ الل  

َواننا الذيف لـ يأتوا بعدأنتـ أ ، قالوا: كيؼ تعرؼ مػف لػـ يػأت مػف صحابي، وا 
 رّّ  لػػػو َيػػػؿ ُغػػػرجػػػبًل  فّ أَبرونػػػي  لػػػو أرأيػػػتـ  أي: أتػػػؾ يػػػا رسػػػوؿ الل؟ قػػػاؿ: مّ أ

  ظيػري َيػؿ محجم   أي: لػو َيػؿ بػيض الوجػوه وبػيض األقػداـ موجػودة بػيف
قالوا: بمى يػا رسػوؿ يعرؼ َيمو؟ ال أ  شعرة بيضاء  يّ أدىـ  سوداء ليس فييا 

قػػػداـ  مػػػف يػػػدي واألا محجمػػػيف  بػػػيض الوجػػػوه واألرِّ يـ يػػػأتوف ُغػػػنّ إالل: قػػػاؿ: فػػػ
تقػػػدميـ عمػػػى الحػػػوض وىػػػو أنػػػا أنػػػا فػػػرطيـ عمػػػى الحػػػوض  أي: و أالوضػػػوء و 

 حوض الكورر  رواه مسمـ وغيره،
 اماـ الحوض فيرى مف بعيد زمػرً أ  وفي ىذا المكاف يقؼ رسوؿ الل  

لػى حوضػي فيقػؼ ممػؾ يحػوؿ إىمموا  فْ أو فينادييـ تمَّ أُ يـ مف نّ أرفيـ دة يععدي
لػػػى النػػػار، إلحػػػوض، ويتوجػػػو بيػػػـ لػػػى اإبيػػػنيـ وبينػػػو، فيمػػػنعيـ مػػػف الوصػػػوؿ 

تي، فيقػوؿ لػو الممػؾ، يػا محمػد مَّ أَ نيـ؟ ىؤالء مف أما ش  لو رسوؿ الل  أفيس
يقػػػوؿ عميػػػو الصػػػبلة  ، لواروا وبػػػدّ حػػػدروا مػػػف بعػػػدؾ، فقػػد غّيػػػأؾ ال تػػػدري مػػػا ّنػػأ
لى جيػ  النػار، وال إذىب بيا الممؾ متو يُ أُ و يرى جماعات كريرة مف نّ أالسبلـ و 

  كػػػاف يحػػػذر رسػػػوؿ الل   فّ إ القميػػػؿ، وليػػػذا فػػػالّ إى حوضػػػي مػػػنيـ لػػػإيصػػػؿ 
تيني يػـو القيامػ  أا مػنكـ يػحػدً أريػد أني ال إفيقوؿ ليـ: صحابتو مف ىذا اليوـ، 

ي ال ّنػإ، تُ ْغػقوؿ: لقػد بمَّ أغرني، فأفيناديني يا محمد حولو المحف،  وقد اشتدتْ 
 .امر شيئً ممؾ مف األأ
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 السيرة النبوية بواكيرمن الموعظة التاسعة عشرة : 
موسػػػى عميػػػو السػػػبلـ  النبػػػي الػػػذي بشػػػرىـ بػػػو فّ أكػػػاف الييػػػود يظنػػػوف  

و ّنػػػػألممشػػػػركيف مػػػػف العػػػػرب لػػػػذلؾ كػػػػانوا يقولػػػػوف  ا سػػػػرائيؿإسػػػػيكوف مػػػػف بنػػػػي 
ديػػػنكـ وعبػػػادتكـ  ى وسػػػنكوف أنصػػػاره، وسػػػوؼ نقضػػػي معػػػو عمػػػ سػػػيظير نبػػػي

  .عقابيـ فكفروا بالرسوؿ أفمما كاف مف العرب انقمبوا عمى  لؤلصناـ،
ال يعػرؼ عنػد العػرب مػف تسػمى باسػـ  محمػد  قبػؿ  :   اسم محمد 

  وبقػػػرب بػػػاؤىـ حػػػيف سػػػمعوا بػػػذكر محمػػػد  ه ربلرػػػ  طمػػػد الّ إ  الرسػػػوؿ  
بو موسى  ف يكوف ابنو ىو ىذا النبي الذي بشرأالحجاز و يبعث في نّ أزمانو و 

ميمػ  أمػد بػف سػفياف بػف مجاشػد، ومحمػد بػف وعيسى عمييما السػبلـ، وىػـ مح
بػاء ىػؤالء الربلرػ  قػد نزلػوا وقد كاف ه ،بف الجبلح، ومحمد بف جراف بف ربيع  

لعمػػـ المكتػػوب فػػي كتػػب السػػابقيف، عمػػى بعػػض الممػػوؾ، وكػػاف عنػػده عمػػـ مػػف ا
ؿ واحػػد مػػنيـ قػػد َمػػؼ امرأتػػػو   وباسػػمو، وكػػاف كػػـ بمبعػػث النبػػي  َبرىأفػػ

  ففعمػوا اف يسػميو  محمػدً أا ف ولػدت زوجتػو ذكػرً إ فنػذر كػؿ واحػد مػنيـ، حامبًل 
 ذلؾ.

  عػػف نفسػػو تحػػدث رسػػوؿ الل   :   عصوومة اي لووا فووي طفولتووا 
كمػػا ورد ذلػػؾ فػػي كتػػب  :  مػػا معنػػاهعػػف عصػػم  الل لػػو فػػي طفولتػػو فقػػاؿ  

يػو كمػا يميػو غممػاف مكػ ، فسػمد مػد ف يمأراد في ليمػ  مػف الميػالي أو نّ أسيرة ال
صدقاء لو صوت غناء مف دار فسأؿ ما ىذا؟ فقيؿ لو: ىػذا عػرس فػبلف مػف أ

ذ إد ليػوىـ وطػربيـ ألسػم مػف الػدار وجمسػتُ  ذا اقتربػتُ إ  حتى فبلنو فقاؿ  
ف أراد أا، رػـ حً الشػمس صػبا  حػرُّ الّ إذنػي فنمػت ولػـ يػوقظني ضرب الل عمى أ

، فقػػاؿ  ولػػىَػػرى فحػػدث لػػو مػػا حػػدث فػػي المػػرة األأيفعػػؿ مرػػؿ ذلػػؾ فػػي ليمػػ  
 بعد ذلؾ بمعصي . ىـّ أعميو الصبلة والسبلـ فمـ 

رادت قػػػريش بنػػػاء الكعبػػػ  وكػػػاف أو حػػػيف ّنػػػأوورد فػػػي الحػػػديث الصػػػحيم 
عػػػػؿ بقيػػػػ  الغممػػػػاف، وكػػػػانوا لييػػػػا كمػػػػا كػػػػاف يفإ  ينقػػػػؿ الحجػػػػارة رسػػػػوؿ الل  
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  يحمميػا لتقػييـ الحجػارة وكػاف رسػوؿ الل    ٔ  ـعمػى عػواتقي زرىػـأف يجعمو 
  و العباس بف عبػد المطمػب  زاره  مشدودة عميو، فقاؿ لو عمّ ا  عمى عاتقو و 

ى وكشػػؼ عػػف بطنػػو عمػػى عاتقػػؾ، ففعػػؿ فتعػػرّ  زارؾَ إ َػػي لػػو جعمػػتَ أيػػا ابػػف 
عميػػو  ري فشػػدّ زاإزاري إَػػذ يقػػوؿ: أاؽ أفػػعميػػو، فعنػػدما  ا، فسػػقط مغشػػيِّ  قيووسػػا
صػدقاؤه مػف الغممػاف فكػؿ مػنيـ أأا ّمػأ ،، وقاـ يحمؿ الحجارة عمى عاتقو  زارهإ

و ا سػػػقط ضػػػمّ و لّمػػػّنػػػأَػػػر ه، وفػػػي حػػػديث  زاره عمػػػى عاتقػػػوإووضػػػد  ىقػػػد تعػػػرّ 
ى نػػودي مػػف السػػماء: ا تعػػرّ و لّمػػّنػػأَبره أأنو فػػلػػى نفسػػو وسػػألو عػػف شػػإالعبػػاس 

  فيمػا ف ىشػاـ: وكػاف رسػوؿ الل  وفػي سػيرة ابػ ،زارؾ يا محمدإعميؾ  دْ اشدُ 
و قػػاؿ: لقػػد ّنػػأمػػر جاىميتػػو أدث عمػػا كػػاف الل يحفظػػو فػػي صػػغره و ذكػػر لػػي يحػػ

بو الصػبياف فكمنػا نفسي في غمماف قريش ننقؿ حجارة لبعض ما يمعب  وجدتُ 
قبػػؿ أي كنػػت نّ إو عمػػى رقبتػػو يحمػػؿ عميػػو الحجػػارة فػػزاره فجعمػػإَػػذ أى، و قػػد تعػػرّ 

عميػؾ  دَّ رػـ قػاؿ لػي ُشػ، راه لكمػ  وجيعػ  أني الكـ مػا دبر إذ لكمأمعيـ كذلؾ و 
حمػػػػؿ الحجػػػارة عمػػػػى رقبتػػػػي أرػػػػـ جعمػػػت ،  و عمػػػػيَّ تَذتػػػػو وشػػػددأاؿ: فزارؾ قػػػإ
 صدقائي مف الغمماف.أصحابي و أمف بيف  زاري عميَّ ا  و 

ؿ الل ارنتػػي ا بمػػغ رسػػو لّمػػ :   ى الراهووب مووع رسووول اي يوورَ حِ قصووة بَ 
، وىػػي  صػػرىلػى الشػػاـ حتػػى وصػؿ بُ إا رً بػػو طالػب تػػاجأعشػرة سػػن  ارتحػؿ بػػو 

، وكانػػت فػػي ذلػػؾ الوقػػت قصػػب  لمػػببلد العربيػػ  التػػي كانػػت  معػػدودة مػػف الشػػاـ
حيػػرى، واسػػمو فيمػػا تحػػت حكػػـ الرومػػاف، وكػػاف فػػي ىػػذا البمػػد راىػػب عػػرؼ ببَ 

لػػييـ ىػػذا إ  َػػرج ا نػػزؿ الركػػب الػػذي كػػاف فيػػو الرسػػوؿ يقػػاؿ، جػػرجيس، فمّمػػ
ـ قبػؿ ذلػػؾ، فجعػؿ يػتَمميـ يمشػػي بػيف صػػفوفيـ، لػييإالراىػب، وكػاف ال يَػػرج 

وقػاؿ   َػذ بيػد رسػوؿ الل ى جػاء فأف يبحػث عػف واحػد مػنيـ حتػأو يريػد كأنّ 
رػػو الل رحمػػ  لمعػػالميف، ىػػذا سػػيد العػػالميف، ىػػذا رسػػوؿ رب العػػالميف، ىػػذا يبع

                                           
ق خجًيع عيا: ق خيوانعبا عيفم ييٍ انرسيىسار وهب يا يغطا انريشء اأإجًع سرهى :   ( 1)

 وهب يا بيٍ انزقةث وانكدف
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ـ شػرفتأكػـ حػيف نّ إياخ قريش، ومػا عممػؾ بػذلؾ؟ فقػاؿ: بو طالب، وأشأفقاؿ لو 
ي ّنػا   لنبػي، و الّ إا، وال يسػجداف َرَّ سػاجدً  الّ إلـ يبؽ حجر وال شجر  مف العقب 

ده فػي كتبنػا، ا نجػنَّ سفؿ مف غضروؼ كتفو مرؿ التفاح  وا  أعرفو بَاتـ النبوة أ
لػػى بػػبلد الشػػاـ إف يَػػرج بتجػػارة أراد أا بػػا طالػػب لّمػػأ فّ أوفػػي سػػيرة ابػػف ىشػػاـ 

ى طمبػو، وقػػاؿ بػو طالػب ولبَّػأ ليػوإ  ، فحػفّ ؽ بػو رسػوؿ الل أ لمسػفر تعمَّػوتييَّػ
لػػػى إرنػػػاء طػػػريقيـ أفارقػػػو وال يفػػػارقني، وكػػػاف فػػػي أبػػػو معػػػي، ال  َػػػرجفّ والل أل

كػػػاف عنػػػده عمػػػـ مػػػف الشػػػاـ راىػػػب يقػػػاؿ لػػػو بحيػػػرى يتعبػػػد فػػػي صػػػومع   لػػػو، و 
بالراىػػػب  مػػػا تمػػػرّ  اعمػػػـ النصػػػراني ، وكانػػػت قػػػريش كريػػػرً ليػػػو إالكتػػػاب، وينتيػػػي 

  وىػػو فػػي و رأى وىػػو فػػي صػػومعتو رسػػوؿ الل ّنػػأ الّ إبحيػػرى وال ييػػتـ بيػػـ 
، رػـ قبمػأالركب حيف  قبمػوا فنزلػوا فػي ظػؿ شػجرة أوا غمامػ  تظمػو مػف بػيف القػـو

لػػى الغمامػػ  حػػيف أظمػػت الشػػجرة، ومالػػت وتػػدلت أغصػػانيا إا منػػو، فنظػػر قريًبػػ
لػػػػؾ بحيػػػػرى نػػػػزؿ مػػػػف   حتػػػػى اسػػػػتظؿ تحتيػػػػا، فممػػػػا رأى ذعمػػػػى رسػػػػوؿ الل 

ا يػا معشػر قػريش، صػنعت لكػـ طعاًمػ ي قػدّنػإ :فقػاؿ  لػييـإصومعتو رػـ أرسػؿ 
ف تحضػػروا كمكػػـ صػػغيركـ وكبيػػركـ وعبػػدكـ وحػػركـ فقػػاؿ لػػو رجػػؿ أ حػػبّ أنػػا فأ

ف قبػؿ بنػا، وقػد اليـو فما كنت تصند ىذا م الؾ لشأنً  فّ إوالل يا بحيرى  :منيـ
قػػد كػػاف مػػا تقػػوؿ  فمػػا شػػأنؾ اليػػوـ؟ قػػاؿ لػػو بحيػػرى صػػدقتَ  اكنػػا نمػػر بػػؾ كريػػرً 

 ،ا فتػػأكموا منػػو كمكػػـصػػند لكػػـ طعاًمػػأأف أكػػرمكـ و  حببػػتُ أنكـ ضػػيؼ وقػػد ولكػػ
ؼ رسػػوؿ الل مػػف بػػيف القػػـو لصػػغر سػػن  فػػي رحػػاؿ القػػـو ليػػو وتَمّػػإفػػاجتمعوا 

  بالصػف  التػي ا نظر بحيرى في القػـو لػـ يػر رسػوؿ الل فممّ ، تحت الشجرة 
ي، قالوا لو يػا حد منكـ عف طعامأ بيا، فقاؿ يا معشر قريش، ال يتَمففّ  وعرف

 اصغر القوـ سنِّ أغبلـ وىو  ف ياتيؾ إالّ أحد ينبغي لو أؼ عنؾ َمّ بحيرى ما ت
فتَمػػؼ فػػي رحالنػػا فقػػاؿ: ال تفعمػػوا، ادعػػوه فميحضػػر ىػػذا الطعػػاـ معكػػـ، قػػاؿ: 

ف يتَمػػؼ أو مػػف المػػـؤ ّنػػإريش مػػف بػػيف القػػـو والػػبلت والعػػزى فقػػاؿ رجػػؿ مػػف قػػ
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حتضػػػنو ليػػػو فاإمػػػف بيننػػػا، رػػػـ قػػػاـ  لمطمػػػب عػػػف طعػػػاـابػػػف عبػػػد الل بػػػف عبػػػد ا
  جمسو مد القوـ .أو 

بػػػػي طالػػػػب أبصػػػػحب  عمػػػػو    مػػػػرّ الرسػػػػوؿ   فّ أوكتػػػػب السػػػػيرة تػػػػذكر 
عمػػى  يػػدؿّ ا ا  صػػغيرً و فػػي ىػػذه الروايػػ  كػػاف طفػػبًل ّنػػأبالراىػػب بحيػػرى مػػرتيف، و 

ه ها ر يحتضػػػنو ويجمسػػػو مػػػد القػػػوـ، فمّمػػػ فأو اسػػػتطاع رجػػػؿ مػػػف قػػػريش ّنػػػأذلػػػؾ 
قػد كػاف يجػدىا  شػياء مػف جسػدهألػى إا وينظػر ا شديدً لحظً بحيرى جعؿ يمحظو 
فقاؿ ، ليو بحيرى إاـ ذا فرغ القوـ مف طعاميـ وتفرقوا قإعنده مف صفتو حتى 

ما قاؿ نّ ا  لؾ عنو، و أسأف تَبرني عما أبحؽ البلت والعزى لؾ أسألو يا غبلـ: 
كانت والبلت والعزى صنماف ، و سمد قومو يحمفوف بيما نّ ألا لو بحيرى ذلؾ 

الل مػػا  ال تسػػألني بػػالبلت والعػػزى فػػو:  قػػريش تعبػػدىما، فقػػاؿ لػػو الرسػػوؿ  
ف تَبرني عما أسألؾ ألؾ بالل أسأرى قط بغضيما، فقاؿ لو بحي اشيئً  أبغضتُ 

لو عػف أشػياء مػف حالػو فػي نومػو لػؾ فجعػؿ يسػأ عنو، فقػاؿ لػو سػمني عمػا بػدا
لػػؾ مػػا عنػػد بحيػػرى مػػف   يَبػػره فيوافػػؽ ذتػػو وأمػػوره فجعػػؿ رسػػوؿ الل  أوىي

لى ظيره فراى َاتـ النبوة بيف كتفيو عمى موضعو مػف صػفتو إصفتو رـ نظر 
رػػػر المحجمػػػ  أرػػػر المحجػػػـ  يعنػػػي أوكػػػاف مرػػػؿ  ،التػػػى عنػػػده، قػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ

ؿ الَػاتـ َػيبلف فييمػا شػعرات و كػاف حػو ّنػأوفػي الَبػر ، القابض  عمى المحػـ 
بي طالب فقػاؿ لػو: أو عمى عمّ  قبؿ الراىب بحيرىأرـ  :قاؿ ابف اسحاؽ سود 

غػي ليػذا ما ىذا الغبلـ منؾ؟ قاؿ: ابني، قاؿ لو بحيرى، مػا ىػو بابنػؾ ومػا ينب
بوه؟ قاؿ: مات أقاؿ: فما فعؿ ، َي أنو ابف إقاؿ: ف ،االغبلـ اف يكوف ابوه حيِّ 

َيػػؾ أب: ارجػد بػابف بػي طالػػقػػاؿ صػدقت، رػـ قػػاؿ بحيػرى أل ،و حبمػى بػو ّمػأو 
 يػػو مػػف كيػػد ييػػود، فػػو الل لػػئف رأوه وعرفػػوا منػػو مػػا عرفػػتُ لػػى بمػػده واحػػذر عمإ

 ، لػى بػبلدهإسػرع بػو أَيػؾ ىػذا شػاف عظػيـ فأو كائف البف نّ إ، فاليوقعف بو شرِّ 
  .قدمو مك  حيف فرغ مف تجارتو بالشاـأا حتى بو طالب سريعً أفَرج بو عمو 



 

141 

 

ف قاؿ عنيا الذىبي مػا قػاؿ ، فإنَّيػا وردت  ديث فػي حػ وىذه الرواي  ، وا 
أَرجو الترمذي في المناقػب ، وأبػو نعػيـ فػي الػدالئؿ ، والطبػري فػي تاريَػو ، 
والبييقػػي فػػي دالئػػؿ النبػػوة ، والحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ ، وقػػاؿ الحػػاكـ : صػػحيم 
عمػػى شػػرط الشػػيَيف ، وقػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي اإلصػػاب  : رجالػػو رقػػات ، ومػػاؿ 

فػي ىػامش حػافظ ، األلباني إلى تصحيحو ، ىذا ما ذكره الشيخ فؤاد بف عمػي 
 . ٖٖٔ/ٔ السيرة النبوي  

يػػػا ورقػػػ  بػػػف نوفػػػؿ وكانػػػت َديجػػػ   رضػػػي الل عنيػػػا  تػػػذكر البػػػف عمّ  
قد تتبػد الكتػب وعمػـ مػف عمػـ النػاس فكانػت تػذكر مػا يػذكره ليػا  اوكاف نصرانيِّ 

بلنػػو، مذ كػػاف الممكػػاف يظإيػػرى منػػو  غبلميػػا ميسػػره مػػف قػػوؿ الراىػػب ومػػا كػػاف
: لػػئف  قػػ   فقػػاؿ ليػػا ور تمحظيػػا فػػي رسػػوؿ الل  َػػرى أوتػػذكر لػػو عبلمػػات 

و كػاف يتمنػى لػو ّنػإ ، حتػى ّمػا لنبػي ىػذه األمحمػدً  فّ إيا َديج  ف اكاف ىذا حقِّ 
د عرؼ مػف َػبلؿ فكاف يترقب وينتظر ذلؾ اليوـ، وق  درؾ مبعث محمد  أ

ه سػر ام  نبي ينتظر العالـ بو كائف ليذه االنّ أنجيؿ والتوراة ما تعمـ مف كتب اإل
ؿ حتػػى متػػى مػػر ويقػػو زمػػاف زمانػػو، فجعػػؿ ورقػػ  يسػػتبطئ األىػػذا ال فّ ا  ظيػػوره و 

 ، منو ىذاف البيتاف:افقاؿ ورق  في ذلؾ شعرً 
 لججُت وكنُت في الذكرى َلجوجا      ليٍـّ طالما بعَث النشيجا    
 ووصٌؼ مف َديج  بعد وصٍؼ      فقد طاؿ انتظاري يا َديجا        
  َرج زيد بف عمرو بف نفيؿ مف مك  لنبي  قبؿ مبعث ا : فيلن نبا

ؿ الرىبػػػػاف مػػػػف أَػػػػذ يسػػػػأبػػػػراىيـ، فإيطمػػػػب الػػػػديف الصػػػػحيم، الػػػػذي ىػػػػو ديػػػػف 
بػؿ قى جػاؿ الجزيػرة كميػا والموصػؿ، رػـ أحبار عمماء الييود: حتػالنصارى واأل

لػػى راىػػب يتعبػد الل فػػي أرض مرتفعػػ  مػػف أرض إفجػاؿ الشػػاـ كافػػ  حتػى أتػػى 
لو عػػػف ليػػػو عمػػـ النصػػػراني  فسػػأإكػػػاف ينتيػػي مػػػف دمشػػؽ مقػػاء، مدينػػػ  قريبػػ  الب

جد مف يحممؾ عميػو نت بواأا ما ؾ تطمب دينً نّ إ :الحنيفي  ديف ابراىيـ فقاؿ لو 



 

142 

 

بعػث زماف نبي يَرج مف ببلدؾ، مكػ  التػي َرجػت منيػا يُ  طؿّ اليوـ ولكف قد 
 . نوف ىذا زماو مبعوث اآلنّ إلى ببلدؾ، فإ براىيـ الحنيفي  فالحؽ وارجدإبديف 

ا منيمػػا، فَػػػرج لنصػػراني  والييوديػػػ  فمػػـ يػػرض شػػػيئً وقػػد كػػاف قػػػد درس ا
ذا صػار إؾ الراىػب مػا قػاؿ، فَػرج منػو يريػد مكػ  حتػى حتى قاؿ لػو ذلػ اسريعً 
 ليو قـو فقتموه.إا منيا َرج قريبً 

ابنو سعيد بف زيػد بػف  فّ أبي بكر  رضي الل عنيما  أسماء بنت أوعف 
   :و قػػاال لرسػػوؿ الل ب، وىػػو ابػػف عّمػػعمػػرو بػػف نفيػػؿ، وعمػػر بػػف الَطػػا
   وحده.مَّ و يبعث أُ استغفر لزيد بف عمرو؟ قاؿ: نعـ فإنّ 

راده الل أ  حػػػػػيف ف رسػػػػػوؿ الل  إقػػػػػاؿ ابػػػػػف اسػػػػػحاؽ:  :   مبعثوووووا 
ذا إعميػػػو الصػػبلة والسػػػبلـ قبػػػؿ مبعرػػػو  لمعػػالميف كػػػاف ف يبعرػػػو رسػػػواًل أسػػبحانو 

وت حتػػى يصػػير فػػي شػػعاب مكػػ  ف البيػػف يقضػػي حاجتػػو ابتعػػد عػػأَػػرج يريػػد 
 قػػاؿ السػػبلـ عميػػؾ يػػا الّ إ  بحجػػر وال شػػجر رسػػوؿ الل   وديتيػػا، فػػبل يمػػرّ وأ

مفػػو فػػبل   حولػػو رسػوؿ الل، قػػاؿ: فيمتفػػت رسػوؿ الل   وعػػف يمينػو وشػػمالو َو
   كػذلؾ يػرى ويسػمد مػا شػاء  الشجر والحجػارة، فمكػث رسػوؿ الل  الّ إيرى 
عميػػػو السػػػبلـ وىػػػو فػػػي غػػػار حػػػراء فػػػي شػػػير  ف يمكػػػث رػػػـ جػػػاءه جبريػػػؿأالل 

قبؿ مبعرػو يَػرج مػف مكػ  فػي كػؿ سػن  مػرة،   وكاف رسوؿ الل  ، رمضاف 
َػػذ معػػو مػػا تيسػػر لػػو مػػف طعػػاـ، ويأ،  الػػى غػػار حػػراء يبقػػى فيػػو شػػيرً إ يػػذىب

ذا قضػى رسػوؿ الل ـ مف جاءه مػف المسػاكيف فػإوكاف وىو في غار حراء يطع
  ف قومػو كاف يفكر فيو فػي أمػر الل وعبػاده وشػأ ىذا الغار الذي  شيره في

وؿ عمػػؿ يقػػوـ بػػو إذا رجػػد مػػف الغػػار كػػاف أصػػناـ فػػالضػػاليف الػػذيف يعبػػدوف األ
 لى بيتو.إكرر رـ يرجد أا او يذىب الى الكعب  ويطوؼ بيا سبعً  ونّ أ

َػر هوجتػو َديجػ   رضػي الل عنيػا  وفػي   يصطحب معو ز وكاف  
َػػذ معػػو َديجػػ   رضػػي الل عنيػػا  أولػػـ يلػػى الغػػار إشػير مػػف كػػؿ سػػن  ذىػػب 

مػر الَػالؽ والمَمػوؽ نػزؿ أضاف، فبينا ىو في الغػار يفكػر فػي وكاف شير رم
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ا في نو بينما كاف نائمً أصبلة والسبلـ عميو جبريؿ عميو السبلـ ، يقوؿ عميو ال
 قػػرأ؟ أيّ أتػػاب فقػػاؿ لػػو: اقػػرأ  فقمػػت لػػو: مػػا ذ جػػاءه جبريػػؿ ومعػػو كإغػػار حػػراء 

ػأُ نا رجػؿ أنا بقارئ أي أفي رواي : فقمت: ما قرأ؟ و أشيء  ؼ القػراءة عػر أي ال مّْ
رسػػمني، أنػػو المػػوت رػػـ أليػػو ضػػم  قويػػ  حتػػى ظننػػت إوالكتابػػ ، قػػاؿ: فضػػمني 

و المػوت، ّنػأ؟ قػاؿ فضػمني مػرة رانيػ  حتػى ظننػت قػرأأرأ، قمت: ما فقاؿ لي: اق
ليػو مػرة رالرػ  إقػرأ؟ فضػمني أشػيء  قػرأ؟ أيّ أرسمني فقاؿ لػي: اقػرأ قمػت مػا أرـ 

قػرأ؟ فقػاؿ لػي: أسػمني، فقػاؿ اقػرأ، قػاؿ: قمػت مػاذا ر أو المػوت رػـ نّ أظننت حتى 
 مَػػَؽ ََ مَػػَؽ اإل اْقػػَرْأ ِباْسػػـِ َربّْػػَؾ الَّػػِذي  اْقػػَرْأ َوَربُّػػَؾ األْكػػَرـُ  نَسػػاَف ِمػػْف َعمَػػٍؽ ََ
  ِالَِّذي َعمَّـَ ِباْلَقَمـ ـْ َيْعَمـْ َعمَّـَ اإل  .[٘-ٔالعمؽ:] نَساَف َما َل

تبػت مػا كُ مػف نػومي، فكأنّ  تُ ْبػبَ قاؿ: فقرأتيا، رـ انتيى فانصرؼ عني وىَ 
ذا كنػػػت فػػػي وسػػػط مػػػف الجبػػػؿ سػػػمعت إرجػػػت حتػػػى ، قػػػاؿ: فَافػػػي قمبػػػي كتاًبػػػ

نػػا جبريػػؿ قػػاؿ فرفعػػت أو ، نػػت رسػػوؿ الل أا محمػػد ا مػػف السػػماء يقػػوؿ: يػػصػػوتً 
فػػؽ أدميػػو فػػي جبريػػؿ فػػي صػػورة رجػػؿ صػػاؼ قذا إنظػػر، فػػألػػى السػػماء إرأسػػي 
نظػػر اليػػو أنػػا جبريػػؿ قػػاؿ: فوقفػػت أو ، نػػت رسػػوؿ الل أء يقػػوؿ: يػػا محمػػد السػػما
فاؽ السماء، قػاؿ: فػبل هصرؼ وجيي عنو في أوجعمت ، ا أتأَر تقدـ ومأفما 
تقػدـ ومػا أتػأَر ومػا أا مػا واقفًػ ، فما زلػتُ   رأيتو كذلؾالّ إنظر في ناحي  منيا أ
عمػى أفبمغػوا   عنيا رسػميا فػي طمبػيرجد ورائي حتى بعرت َديج  رضي اللأ

 ، وانصػػرفتُ يرػػـ انصػػرؼ عّنػػ، نػػا واقػػؼ فػػي مكػػاني ذلػػؾ أمكػػ  ورجعػػوا الييػػا و 
بػا القاسػـ ألػى فَػذىا، فقالػت: يػا إ َديجػ  فجمسػتُ  تيتُ أحتى ىمي ألى إا راجعً 

لػي، رػـ إي في طمبػؾ حتػى بمغػوا مكػ  ورجعػوا ايف كنت؟ فو الل لقد بعرت رسم
بػت فػو الػذي نفػس َديجػ  وار، بشػر يػا ابػف عػـ : أفقالػت  حدرتيا بالػذي رأيػت

رػػـ قامػػت فجمعػػت عمييػػا ريابيػػا، ، مػػ  ف تكػػوف نبػػي ىػػذه األأرجػػو ألنػػي إبيػػده 
يػػا، لػػى ورقػػ  بػػف نوفػػؿ، وىػػو ابػػف عمّ إ  رػػـ انطمقػػتْ حجبػػت حجابػػا كػػامبًل أي: ت

و َبرتْػػأف، نجيػػؿ ىػػؿ التػػوراة واإلأر وقػػرأ الكتػػب وسػػمد مػػف وكػػاف ورقػػ  قػػد تنّصػػ
فقػػاؿ ورقػػ  بػػف نوفػػؿ: قػػدوس ، و رأى وسػػمد ّنػػأ  َبرىػػا بػػو رسػػوؿ الل  أا بمػػ

صدقتيني يا َديج  لقػد جػاءه النػاموس  قدوس والذي نفس ورق  بيده لرف كنتِ 
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ر كبػمػؾ، وقػاؿ بعضػيـ ىػو صػاحب الَبػر األو  معنى النػاموس: صػاحب الم
ني  عقيػػدة النصػػرا فّ أل اقػػاؿ موسػػى ولػػـ يقػػؿ عيسػػى  ،الػػذي كػػاف يػػأتي موسػػى

و لػـ ينػزؿ عميػو جبريػؿ ّنػأعيسػى ابػف الل، أي  فّ أانذاؾ والى يومنا ىذا تقوؿ بػ
و نبػػي ّنػػا  كمػػا نػػزؿ عمػػى موسػػى وعمػػى مػػف قبمػػو مػػف الرسػػؿ  رػػـ قػػاؿ ليػػا ورقػػ  و 

و بقوؿ َبرتْ أ  فلى رسوؿ الل  إ  فقولي لو فميربت، فرجعت َديج  مىذه األ
ند كمػػا كػػاف يصػػند بػػدأ فممػػا قضػػى رسػػوؿ الل وانصػػرؼ صػػ، ورقػػ  بػػف نوفػػؿ 

َػي أؿ وىو يطػوؼ بالكعبػ  فقػاؿ يػا ابػف بالكعب  فطاؼ بيا فمقيو ورق  بف نوف
ورقػ  كػاف عػـ  يعنػي ىػذا أفّ   وىذه تحي  كاف يقوليا وتتَاطػب بيػا العػرب وال

َبره رسػػوؿ أَبرنػػي بمػػا رأيػػت وسػػمعت فػػأَػػي أفقػػاؿ: يػػا ابػػف    رسػػوؿ الل  
مػػ  ولقػػد جػػاءؾ ؾ لنبػػي ىػػذه األّنػػإي بيػػده والػػذي نفسػػ :  فقػػاؿ لػػو ورقػػ الل  

قومػػػؾ سػػػوؼ يكػػػذبونؾ ويقاتمونػػػؾ  فّ أو ، كبػػػر الػػػذي جػػػاء موسػػػى النػػػاموس األ
  اتنػػػػػي كنػػػػػػت جػػػػػػذعً ويَرجونػػػػػؾ مػػػػػػف بمػػػػػػدؾ، رػػػػػـ قػػػػػػاؿ لػػػػػػو ورقػػػػػ  بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ لي

  حػػػػػيف يَرجػػػػػؾ قومػػػػػؾ فقػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ الل   اكػػػػػوف حيِّػػػػػأا  ليتنػػػػػي  أي: شػػػػػابِّ 
ف يػدركني ا   عػودي و الّ إؿ نعـ لـ يأت رجؿ قط قبؿ ما جئػت قا ؟َرجّي ىـمُ وَ أَ 

ؿ   أي قبَّػفوخ رسػوؿ  ؿ يػاب رأسػو منػو فقبَّػرـ قػرَّ  اا مؤزرً نصرؾ نصرً أيومؾ 
 وسط رأسو.

يػا قالػت لرسػػوؿ الل نّ أي الل عنيػػا  وقػاؿ ابػف اسػحاؽ عػػف َديجػ   رضػ
  جػاءؾ؟  ذاإأتيػؾ ف تَبرنػي بصػاحبؾ ىػذا الػذي يأتستطيد أ  : يا ابف عـ

َبرني، فجػػاءه جبريػػؿ عميػػو السػػبلـ كمػػا كػػاف أذا جػػاءؾ فػػإقػػاؿ نعػػـ، قالػػت: فػػ
  لَديج  يا َديج  ىذا جبريؿ قد جاءني ، وكانت يصند فقاؿ رسوؿ الل  

ا بَمػػػار، كمػػػا تفعػػػؿ عنػػػد مقابمػػػ  َديجػػػ   رضػػػي الل عنيػػػا  قػػػد غطػػػت رأسػػػي
عػـ فػاجمس عمػى    لما جاءه جبريؿ قػـ يػا ابػفجانب، فقالت لرسوؿ الل  ألا

  فجمػس عمػى فَػذىا اليسػرى، قالػت: قاؿ فقاـ رسػوؿ الل  ، فَذي اليسرى 
ؿ ؿ فػػاجمس عمػػى فَػػذي اليمنػػى، قالػػت فتحػػوّ ىػػؿ تػػراه؟ قػػاؿ: نعػػـ، قالػػت فتحػػوّ 

  فجمػس عمػى فَػذىا اليمنػى، فقالػت: ىػؿ تػراه؟ قػاؿ: نعػـ قالػت رسوؿ الل  
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لل فجمػػػس فػػػي حجرىػػػا ؿ رسػػػوؿ اؿ واجمػػػس فػػػي حجػػػري، قالػػػت فتحػػػوّ لػػػو: تحػػػوّ 
قالػػت: ىػػؿ تػػراه؟ قػػاؿ: نعػػـ، قػػاؿ، فتحسػػرت، أي: نزعػػت َمارىػػا وكشػػفت عػػف 

قػاؿ: ال، قالػت:   جالس في حجرىا رػـ قالػت: ىػؿ تػراه؟ رأسيا ورسوؿ الل  
 و لممؾ وما ىو بشيطاف.نّ إفوالل  بشرأيا ابف عـ اربت و 

قصتا التي عجب لها    سممان الفارسيالموعظة العشرون : 
 :   لرسولا
ف سمد مأنا أ  قاؿ حدرني سمماف الفارسي و عف عبد الل بف عباس  

صػػبياف  وىػػي مدينػػ  مػػف بػػبلد أىػػؿ أا مػػف فمػػو قػػاؿ سػػمماف: كنػػت فتػػى فارسػػيِّ 
فػػارس، تقػػد اليػػـو وسػػط ايػػراف بػػيف طيػػراف وشػػيراز  وكػػاف ابػػي دىقػػاف القريػػ  

ىػػػػؿ القريػػػػ   أي: رئيسػػػػيا ويممػػػػؾ رػػػػروة كبيػػػػرة وأراضػػػػي واسػػػػع  فكػػػػاف أغنػػػػى أ
َمػؽ الل إليػو مػا زاؿ حبػو لػي يشػتد ويػزداد عمػى  وأعبلىػـ منزلػ   وكنػت أحػبَّ 

 كمػػا تحػػبس الفتيػػات، وقػػد اجتيػػدتُ  األيػػاـ حتػػى حبسػػني فػػي البيػػت َوفػػو عمػػيَّ 
ا نعبدىا وأنيط بي أمػر إضػراميا، ـ النار التي كنّ قيّْ  في المجوسي  حتى غدوتُ 

و أليا حتػى ال تَبػو سػاع  فػي ليػؿ تعاجعميػا تسػتمر فػي اشػأف أ أي وكؿ اليّ 
 كبيػػػرة، اًل امػػػو أا و رمػػػارً أضػػػيع   بسػػػتاف  عظيمػػػ  تػػػدّر عمينػػػا  بػػػينيػػػار، وكػػػاف أل

ضػػراوات أبػػي يقػوـ عمييػػا ويجنػي مػػا فييػػا مػف أوكػاف  غؿ فشػػ، رمػػار وفواكػو َو
فػي بنيػاني  غمتُ ي قػد ُشػّنػإي: َنػفقػاؿ لػي، يػا بُ ، اـّيػفي بنياف لو في يػـو مػف األ

َّ إؾ ّنػػإي فعّنػػيعتي فاذىػػب الييػػا وال تتػػأَر ىػػذا اليػػوـ عػػف ضػػ ي عّنػػ رتَ ف تػػأ
 مػري، قػاؿ: فَرجػتُ أمػف  مػف ضػيعتي وشػغمتني عػف كػؿ شػيءلي إ ىـّ أ كنتَ 

بكنيسػ  مػف كنػائس النصػارى فسػمعت  لييػا فمػررتإريد ضيعتو  التػي بعرنػي أ
اي في يّ إبي أمر الناس لحبس أدري ما أ، وكنت ال صواتيـ فييا وىـ يصموفأ

ا رأيػػػتيـ نظػػػر مػػػا يصػػػنعوف، فمّمػػػأصػػػواتيـ دَمػػػت عمػػػييـ أ فممػػػا سػػػمعتُ ، بيتػػػو 
فػػػي ديػػػنيـ وقمػػػت: ىػػػذا والل َيػػػر مػػػف الػػػديف الػػػذي   عجبنػػػي صػػػبلتيـ ورغبػػػتُ أ

مػػـ بػػي فأحتيـ حتػػى غربػػت الشػػمس وتركػػت ضػػيع  نحػػف عميػػو، فػػو الل مػػا بػػر 
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لػػى إىػػذا الػػديف؟ قػػالوا: بالشػػاـ فرجعػػت صػػؿ أايػػف  : لييػػا، رػػـ قمػػت ليػػـإذىػػب أ
يف أي نَ ا جئتو، قاؿ: يا بُ ي، وقد بعث في طمبي، وشغمتو عف عممو كمو، فممّ بأ

نػاس أُ بِ  بػت: مػررتُ أليؾ ما عيدت؟ قاؿ: قمت لػو: يػا إ كف عيدتُ أ ـْ لَ وَ أَ كنت؟ 
عنػػدىـ  مػف ديػنيـ، فػو الل مػا زلػتُ  يػتُ أعجبني مػا ر أيصػموف فػي كنيسػ  ليػـ فػ

بائؾ هَير، دينؾ وديف يس في ذلؾ الديف حتى غربت الشمس، قاؿ يا بني، ل
لػى إ وبعرػتُ ، مػف حديػد رػـ حبسػني فػي بيتػو  افجعػؿ فػي رجمػي قيػدً  اَير منػو

َبروني بيـ  والمقصػود أذا قدـ عميكـ ركب مف الشاـ فإ: النصارى فقمت ليـ 
بالركػػب جماعػػػ  المسػػػافريف الػػذيف يركبػػػوف وسػػػائط مػػف وسػػػائط النقػػػؿ والسػػػفر  

َبروني أاـ، تجػػار مػػف النصػػارى، فػػكػػب مػػف الشػػفقػػدـ عمػػييـ بعػػد قميػػؿ ر  :قػػاؿ
عمموني بيـ، أف، لى ببلدىـ إرادوا الرجع  أذا قضوا حوائجيـ و إ :بيـ فقمت ليـ
لقيػػػت الحديػػػد بحيمػػػ  مػػػف أَبرونػػػي بيػػػـ فألػػػى ببلدىػػػـ إردوا الرجعػػػ  أقػػػاؿ فممػػػا 

ا قػدمتيا، الشػاـ، فمّمػ حتى قػدمتُ  اا مَتفيً معيـ سرِّ  الحيؿ مف رجمي رـ َرجتُ 
في الكنيسػ  قػاؿ: فجئتػو سقؼ ألا؟ قالوا: اىؿ ىذا الديف عممً أ ؿفضأف قمت: مَ 

َػػدمؾ فػػي أكػػوف معػػؾ أف أ حببػػتُ أفػػي ىػػذا الػػديف ف نػػي قػػد رغبػػتُ إفقمػػت لػػو: 
فدَمت معو، قاؿ: وكػاف رجػؿ  صمي معؾ، قاؿ: ادَؿأـ منؾ و تعمّ أكنيستؾ، ف

لنفسػػو منيػػا اكتنػػزه  اذا جمعػػوا اليػػو شػػيئً إمرىـ بالصػػدق  ويػػرغبيـ فييػػا، فػػأسػػوء يػػ
ولـ يعط المساكيف والفقراء حتى جمد سبد قػبلؿ  أي: سػبد جػرات كبيػرة  مػف 

 رػـ مػات، فاجتمعػتْ  اا شديدً الورؽ: الفض   قاؿ: فابغضتو بغضً ذىب وورؽ  و 
ء يػأمركـ بالصػدق  ويػرغبكـ ليو النصارى ليدفنوه، فقمت ليـ ىذا كاف رجؿ سػو إ

فقػالوا  :، قػاؿامسػاكيف منيػا شػيئً نفسػو ولػـ يعػط الذا جئتموه بيا اكتنزىا لإفييا ف
نا عميػو، قػػاؿ: لّ دُ قػالوا فَػ ،نػا أدلكػـ عمػى كنػزهأ :عممػؾ بػذلؾ؟ قػاؿ ليػـألػي، ومػا 

أوىا وفض  قاؿ: فمما ر  اة ذىبً موءموضعو فاستَرجوا منو سبد قبلؿ ممريتيـ أف
َػػر هوا برجػػؿ ؤ اؿ: فصػػمبوه ورجمػػوه بالحجػػارة، وجػػا، قػػابػػدً أقػػالوا: والل ال ندفنػػو 

ه وزىده وعبادتو مرمو في تقوا رجبًل  ه مكانو، قاؿ: يقوؿ سمماف: فما رايتُ فجعمو 
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حببتػو أنوا يعيشوف فػي ذلػؾ الزمػاف قػاؿ: فَرة ممف كاجر اآلأوكررة رغبتو في 
، رػػػـ حضػػػرتو ا طػػػويبًل معػػػو زماًنػػػ قبمػػػو مرمػػػو، قػػػاؿ: فاقمػػػتُ  احػػػدً أ حػػػبّ أا لػػػـ حبِّػػػ

قبمػؾ  او شػيئً حّبػأا لػـ بتػؾ حبِّػي قػد كنػت معػؾ واحبّنػإلو: يا فػبلف  الوفاة، فقمت
تػأمرني؟  ـَ مػر الل تعػالى، فػإلى مػف توصػي بػي؟ وبِػأوقد حضرؾ مػا تػرى مػف 

عميػػو، فقػػد ىمػػؾ النػػاس  عمػػى مػػا كنػػتُ  اعمػػـ اليػػوـ أحػػدً أي، والل، مػػا َنػػقػػاؿ: يػػا بُ 
 رجػػػػػبًل  إالّ كرػػػػػر مػػػػػا كػػػػػانوا عميػػػػػو مػػػػػف الحػػػػػؽ أا وبػػػػػدلوا ديػػػػػنيـ الصػػػػػحيم وتركػػػػػو 

ا مػػات عميػػو فػػالحؽ بػػو قػػاؿ: فمّمػػ و عمػػى مػػا كنػػتُ بالموصػػؿ، وىػػو فػػبلف، وىػػ
ا أوصػػاني عنػػد ف فبلًنػػإيػػا فػػبلف : بصػػاحب الموصػػؿ، فقمػػت لػػو  ودفػػف لحقػػتُ 

 قػػـ عنػػدي، فأقمػػتُ أفقػػاؿ لػػي: ، مػػره أؾ عمػػى ّنػػأَبرنػػي ألحػػؽ بػػؾ، و أف أموتػػو 
رتو ف مػات، فممػا حضػأفمػـ يمبػث ، مر صاحبو أعنده فوجدتو َير رجؿ عمى 

مرنػي بػالمحوؽ بػؾ، وقػػد أو ليػؾ إوصػى بػي أا ف فبلًنػإفػبلف  الوفػاة، قمػت لػو: يػا
تػػأمرني؟ قػػاؿ: يػػا  ـَ رى، فػػإلى مػػف توصػػي بػػي؟ وبِػػتػػمػػر الل مػػا أحضػػرؾ مػػف 

بنصػيبيف وىػو فػبلف   رجػبًل الّ إا عميػو عمى مرػؿ مػا كّنػ عمـ رجبًل أني، والل ما بُ 
ا فػػالحؽ بػػو  ونصػػيبيف مدينػػ  تقػػد مػػا بػػيف النيػػريف، وىػػي مدينػػ  مػػف مػػدف تركيػػ

َبرتػػو َبػػري أبصػػاحب نصػػيبيف ف فػػي الوقػػت الحػػالي  فممػػا مػػات ودفػػف لحقػػتُ 
مػػػر أعنػػػده فوجدتػػػو عمػػػى  قػػػـ عنػػػدي، فاقمػػػتُ أمرنػػػي بػػػو صػػػاحبو فقػػػاؿ: أومػػػا 

ا حضرتو ف نزؿ بو الموت فممأأقمت مد َير رجؿ، فو الل مالبث صاحبيو، ف
صػػى بػػي و أرػػـ ، لػػى فػػبلف إي وصػػى بػػأا كػػاف فبلًنػػ فّ إالوفػػاة قمػػت لػػو: يػػا فػػبلف 

ي والل نَ مرني؟ قاؿ يا بُ أت ـَ لى مف توصي بي؟ وبِ إ : ليؾ، قاؿ: فقمت لوإفبلف 
بعموريػػ    رجػػبًل الّ إتيػو أف تأ مػػرؾه بقػػي عمػى مرػػؿ مػا نحػػف عميػو احػدً أعمػػـ أ مػا

بلد الػػرـو فػػي ذلػػؾ رض الػػروـ  وىػػي مدينػػ  بيزنطينيػػ  كانػػت مػػف مػػدف بػػأمػػف 
فػػي َبلفػػ  المعتصػػـ  قػػاؿ:  سػػيا الصػػغرى فتحيػػا المسػػمموفهالوقػػت، تقػػد فػػي 

قػػػـ عنػػػدي أَبرتػػػو َبػػػري فقػػػاؿ: أبصػػػاحب عموريػػػ  ف فممػػػا مػػػات ودفػػػف لحقػػػتُ 
مػػر الل أأصػػحابو وأمػرىـ، قػػاؿ: رػـ نػػزؿ بػو  فاقمػت عنػد َيػػر رجػؿ عمػػى ىػدى
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ي كنت مد فبلف فأوصى بػي نّ إيا فبلف  :  تعالى، فمما حضرتو الوفاة قمت لو
ليػؾ، فػإلى إرػـ أوصػى بػي فػبلف  ،لػى فػبلف إرػـ أوصػى بػي فػبلف ، لى فبلف إ

ـَ تأمرني؟ قاؿ يا بُ  صػبم اليػـو عمػى أ احدً أعمـ أي والل ما نَ مف توصي بي؟ وب
الػدنيا مػف رجػؿ صػالم يعتمػد  ف تأتيػو  أي: َمػتِ أمػرؾ بػو ها عميػو مرؿ ما كّنػ

زماف نبي وىو مبعوث بديف إبػراىيـ عميػو السػبلـ، يَػرج  طؿَّ أو  ولكنو قد عمي
رض أ والحػػػرة  تيف  بينيمػػػا نَػػػؿرض بػػػيف حػػػرَّ ألػػػى إا جرً العػػػرب، ميػػػابػػػأرض 

كػؿ اليديػ  وال أبنار  بػو عبلمػات ال تَفػى ي حرقتْ أُ يا نّ أتكسوىا حجارة سود ك
ف تمحػػؽ بتمػػؾ الػػببلد أف اسػػتطعت إفػػ ، يأكػػؿ الصػػدق  وبػػيف كتفيػػو َػػاتـ النبػػوة

 فافعؿ.
 تُ مكث رـ عممأف أفي عموري  ما شاء الل  قاؿ: رـ مات ودفف ومكرتُ 

قمت ليـ بي نفر مف قبيم  كمب، تجار، ف بقرات وغنيمات رـ مرَّ  بعمؿ وكسبتُ 
قػػػػالوا: نعػػػػـ ، عطػػػػيكـ بقراتػػػػي ىػػػػذه وغنيمػػػػاتي أرض العػػػػرب و ألػػػػى إاحممػػػػوني 
قريػػب مػػػف  ذا بمغػػوا وادي القػػػرى  وادإاىػػا، وحممػػػوني معيػػـ حتػػػى ايّ فػػأعطيتيـ 

ذ قػدـ عميػو ابػف إه نػا عنػدأي فباعوني مف رجؿ ييػودي، فبينمػا المدين   ظممون
لى المدين ، فو إمعو  لو مف بني قريظ  مف المدين  فاشتراني منو، وأَذني عٍـّ 

فأقمػػػت ، يتيػػا عرفتيػػا بالصػػف  التػػي وصػػفيا لػػي صػػاحب عموريػػ  أالل حػػيف ر 
ألنػػػي كنػػػت  ا اسػػػمد عنػػػو شػػػيئً أأقػػػاـ بمكػػػ  ال   فث رسػػػوؿ الل  ِعػػػبيػػػا: رػػػـ بُ 
نػ ، فػو الل لى المديإ  ىاجر رسوؿ الل   بعبوديتي ليذا الييودي، رـ مشغواًل 

العمػػػؿ عمػػػؿ لػػػو بعػػػض أغصػػػاف نَمػػػ  لسػػػيدي هي كنػػػت فػػػوؽ غصػػػف مػػػف ّنػػػإ
ٍـّ أذ إوسيدي الييودي جػالس تحتػي،  لػو حتػى وقػؼ عميػو فقػاؿ: يػا  قبػؿ ابػف عػ

اء. ف مجتمعػػوف عمػػى رجػػؿ نػػزؿ بقبػػيػػـ اآلنّ إوالل ، فػػبلف: قاتػػؿ الل بنػػي قيمػػ  
ين  اليػوـ  ومزدحمػ  عميػو مف المد صبحت جزءاأدين   وىي قري  قريب  مف الم

ىػػذا  قػػاؿ سػػمماف: فممػػا سػػمعتُ ، وس والَػػزرج و نبػػي وىػػـ قبيمتػػا األّنػػأيزعمػػوف 
عػف  ي سأسقط عمى سيدي، فنزلتُ ّأنّ  َذتني رجف  شديدة، حتى ظننتُ أالكبلـ 

قػػػوؿ البػػػف عػػػـ سػػػيدي الييػػػودي: مػػػاذا تقػػػوؿ؟ مػػػاذا تقػػػوؿ: مػػػا أ النَمػػػ  فجعمػػػتُ 
ديدة رػـ قػاؿ: مالػؾ وليػذا الرجػؿ؟ فغضب عمي سػيدي فمكمنػي لكمػ  شػ الَبر؟
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 ، ا قػػاؿستفسػػر عّمػػأاف  مػػا أردتُ نّ إ،  بػػؿ عمػػى عممػػؾ، قػػاؿ: قمػػت: ال شػػيءقأ
 مسػػيت، أي: حػػؿّ أا وقػػد كػػاف عنػػدي شػػيء مػػف الطعػػاـ قػػد جمعتػػو  تمػػر  فمّمػػ

 ، ذىبػػتُ  ذف سػػيدي وعممػػوإا مػػف غيػػر بػػو سػػرِّ  الطعػػاـ رػػـ ذىبػػتُ  َػػذتُ أالمسػػاء 
ؾ ّنػأو قػد بمغنػي ّنػإوىػو بقبػاء فػدَمت عميػو، فقمػت لػو:   لى رسػوؿ الل  إبو 

مػف الطعػاـ قػد كػاف صحاب غرباء ذوو حاج  وىذا شػيء أرجؿ صالم ومعؾ 
فقػاؿ رسػوؿ الل ، ليػو إحػؽ بػو مػف غيػركـ، قػاؿ فقربتػو أيتكـ أعندي لمصدق  فر 

    سػي ىػذه واحػدة، ففػي ن مسؾ يده فمـ يأكػؿ، قػاؿ: قمػتُ أألصحابو: كموا، و
َبرني بيػا صػاحب عموريػ  أولى مف عبلمات نبوتو التي ألىذه ىي العبلم  ا

  فػي لػى الرسػوؿ  إمػرة رانيػ   لى بيت سيدي الييودي، وعػدتُ إ رـ رجعتُ ، 
يتػػؾ ال أر ي ّنػػإا  وقمػػت لػػو  عميػػو الصػػبلة وسػػبلـ : ا  تمػػرً حمػػؿ طعاًمػػأالغػػداة، 

ف أكرمػػؾ بػػو ىديػػ ، أ حػػبّ أاـ ق ، وقػػد كػػاف عنػػدي شػػيء مػػف الطعػػتاكػػؿ الصػػد
كػػؿ معيػػـ، فقمػػت فػػي أفقػػاؿ ألصػػحابو، كمػػوا باسػػـ الل، و ووضػػعتو بػػيف يديػػو، 

و يأكػػؿ اليديػػ ، رػػـ ّنػػإ  نفسػػي ىػػذه والل العبلمػػ  الرانيػػ  مػػف عبلمػػات نبوتػػو  
  رسػوؿ الل   مػا شػاء الل رػـ جئػتُ  رجعت الى بيت سػيدي الييػودي فمكرػتُ 

صػػػحابو مػػػف أحػػػد أي المدينػػػ   حيػػػث كػػػاف يػػػواري قبػػػرة فػػػوىػػػو ببقيػػػد الغرقػػػد  م
 تُ رْ عميػػو رػػـ دُ  زار، فسػػممتُ ا  ا وعميػػو شػػممتاف أي: رداء و و جالًسػػيتػػأاألنصػػار ور 

وصػفو لػي صػاحبي فػي عموريػ   رى الَاتـ الػذيأي لى ظيره لعمّ إنظر أحولو 
ي فػػػألقى رداءه عػػػف عػػػرؼ غرضػػػ، نظػػػر الػػػى ظيػػره أ  نػػػي النبػػػي  هفممػػا ر ، 

 عنػو و ىػو الحبيػب الػذي طالمػا بحرػتُ ّنػأو الَػاتـ فعرفتُػ يػتُ أفر  ، فنظرتُ  ظيره
، ىػػا ىػػو الحبيػػب الػػذي طالمػػا اشػػتقُت أف  ظفػػاريأمنػػذ نعومػػ  و  طػػواؿ عمػػري 

 و انكببػػتُ ف عرفتُػػأبػػو، قػػاؿ: فبعػػد  اليػػوـ قػػد ظفػػرتُ  ذانػػأوىػػا  وألتقػػي بػػو ، أراه 
مػػا َبػػرؾ؟ اذكػػر   بكػػي، فقػػاؿ رسػػوؿ الل  أو  وُ مُػػبّْ قَ أُ لػػى صػػدري إ وُ مُّ ُضػػعميػػو أَ 

 ف يسػػػػمعيا منػػػػيأعجػػػػب بيػػػػا وسػػػػره أُ قصػػػػتي فلػػػػي قصػػػػتؾ، فقصصػػػػت عميػػػػو 
وا بيػػا العجػب وسػرّ  شػدّ أاىػا فعجبػػوا بيػا يّ إسػمعتيـ أصػحابتو رضػي الل عػنيـ ف

ف اشػتري نفسػي مػف سػيدي الييػودي أ  مرني رسوؿ الل  أعظـ السرور رـ أ
ه وكػػػاف ربلرمئػػػ  ف الػػذي يريػػػدسػػػيدؾ بػػػالرم بْ كاتِػػػ : وأتحػػرر منػػػو فقػػػاؿ لػػي  

  قطعػ  ـ لػي رسػوؿ  غرسيا لو وترمػر وأربعػيف أوقيػ  مػف الػذىب فقػدَّ أنَم  
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رػػـ ، وقيػػ  كمػػا طمػػب الييػػودي أُ كػػاف يممكيػػا فوزنيػػا فكانػػت أربعػػيف مػػف الػػذىب 
َػاكـ فػي غػرس النَػؿ فكػؿ مػنيـ جػاء بعػدد مػف أألصحابو ساعدوا   قاؿ  

، يقػػوؿ سػػمماف رضػػي كريمػػ  ربلرمئػػ  نَمػػ  بيػػده ال  النَػػؿ فغػػرس الرسػػوؿ  
رػـ  يا رسػوؿ الل فػي العػاـ نفسػو رمرت جميد النَؿ التي غرسػأ الل عنو : فقد

بعد ذلؾ دفػد سػمماف ىػذه الفديػ  التػي طمبيػا منػو سػيده فحػرر نفسػو وقػد غػاب 
ألنػػػو كػػػاف تحػػػت األسػػػر ا حػػػد أُ   عػػػف المشػػػارك  فػػػي غػػػزوة بػػػدر و سػػػمماف  

يػا وكػاف   الغػزوات كمّ رسػوؿ الل   ف حػرر نفسػو شػارؾ مػدأوالعبودي  وبعد 
جمػػػد أا بحفػػػر َنػػػدؽ حػػػوؿ المدينػػػ  لّمػػػ  لػػػى رسػػػوؿ الل  إشػػػار أىػػػو الػػػذي 

حد لغزوىا فواجيوا الَندؽ فمـ يستطيعوا دَوؿ المدين  أُ المشركوف بعد معرك  
 فرجعوا َائبيف. 

، ا األنصػػػار سػػػمماف مّنػػػ وقػػػد اَتصػػػـ الميػػػاجروف واألنصػػػار فيػػػو، فقػػػاؿ
النزاع بينيـ بقولو: سمماف   رسوؿ الل   ف سمماف منا، ففضَّ و ر وقاؿ المياج

 . ؿ البيتهمنا 
مغنػػى صػػباؾ تبحػػث  ويػػوـ ىػػاجرتَ  تَ دْ ِلػػفسػػبلـ عميػػؾ يػػا سػػمماف يػػوـ وُ  

عػػػف الػػػديف الحػػػؽ، وسػػػبلـ عميػػػؾ يػػػـو توجيػػػت الػػػى جزيػػػرة العػػػرب تبحػػػث عػػػف 
سػبلـ عميػؾ و ، بَيػر َمػؽ الل كميػـ    وسبلـ عميػؾ يػوـ التقيػتَ رسوؿ الل  

 .احيِّ  ثُ عَ بْ وسبلـ عميؾ يوـ تُ  يوـ متَّ 
  من مناقب السيرة النبويةالموعظة الحادية والعشرون : 

  كػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ عػػػػػػث الرسػػػػػػوؿ  يػػػػػػوـ بُ  : سووووووراقة وسووووووواري كسوووووورى
ا أّمػػػلفارسػػػي  واإلمبراطوريػػػ  الرومانيػػػ  ، امبراطوريتػػػاف كبيرتػػػاف، اإلمبراطوريػػػ  ا

كػػف ليػػـ دولػػ ، بػػؿ كػػانوا قبائػػؿ عربيػػ  متفرقػػ  العػػرب فػػي الجزيػػرة العربيػػ  فمػػـ ت
.ا أو عميبًل  لمفرس وبعضيا َاضعً ا أو عميبًل وكاف بعضيا َاضعً    لمرـو

ا إلػػى يرػػرب التػػي سػػميت فيمػػا ا متوجيًػػ  مَتفًيػػولمػػا ىػػاجر الرسػػوؿ  
الصػبلة  وعميػ، فمػم المشػركوف فػي العرػور عميػو ا لػـ يبعد المدين  المنػورة، ولّمػ

وكػاف سػراق  بػف مالػؾ ، جائزة مقدارىا مئػ  مػف كػرائـ اإلبػؿ عرضوا ، والسبلـ 
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مف مك ، فإذا برسػوؿ مػف رسػؿ  اقريبً  في ُقديدلمدلجي في ناد مف أندي  قومو ا
ذلتيا قريش لمف يأتييا قريش يدَؿ عمييـ ويذيد فييـ نبأ الجائزة الكبرى التي ب

د سػبلحو درعػو وتقمّػ، لػبس  فمما سمد سراق  بيذه الجائزة،  اا او ميتً بمحمد حيِّ 
ػػرج مػػف مكػػ  مسػػرعً      اا يشػػتد سػػيره ليػػدرؾ محمػػدً وامتطػػى صػػيوة فرسػػو َو

مػف  اكػاف سػراق  بػف مالػؾ فارًسػ ،حد سواه ويظفر بجائزة قػريشأقبؿ أف يأَذه 
قتفػػػاء اب امػػػ  عظػػػيـ اليامػػػ   الػػػرأس  بصػػػيرً فرسػػػاف قومػػػو المعػػػدوديف طويػػػؿ القا

 رسو مف عتاؽ الجياد.    ىواؿ الطرؽ، وكانت فأا عمى االرر، صبورً 
  مػػف الغػػار، اتَػػذ ليمػػا   ومعػػو أبػػو بكػػر  وبعػػد َػػروج الرسػػوؿ  

ا يبحػػث عػػنيـ حتػػى أدركيػػـ، فممػػا ، رػػـ مضػػى سػػراق  يطػػوي األرض طيِّػػدلػػيبًل 
اقتػػرب مػػنيـ غاصػػت قػػوائـ فرسػػو فػػي الرمػػاؿ فتشػػاءـ منيػػا، رػػـ نيضػػت وسػػار 

فػي الرمػاؿ أكرػر مػف  سػوبيا حتى إذا اقتػرب مػنيـ غاصػت ىػذه المػرة قػوائـ فر 
ا لػػي إلػػى الرسػػوؿ وصػػاحبو وقػػاؿ بصػػوت َاشػػد ذليػػؿ ادعػػوَ  تَ فػػذي قبػػؿ، فالت

عنكمػا ولكمػا زادي ومتػاعي  كػؼّ أي أف ربكما أف يطمؽ قػوائـ فرسػي ولكمػا عمَػ
عنا النػاس رػـ دعػا  ولكف ردّ ، فقاال لو ال حاج  لنا بزادؾ ومتاعؾ ، وسبلحي 

، تريرػػػػا ا ىػػػػـ بػػػػالعودة ناداىمػػػػا قػػػػائبًل فممػػػػ،  فانطمقػػػػت فرسػػػػو  لػػػػو الرسػػػػوؿ  
أكممكما، والل ال يأتيكما شيء تكرىانػو، فقػاال لػو مػا تبتغػي منػا؟ فقػاؿ: والل يػا 

وأنػت قػد ، و سيظير دينؾ ويعمو أمرؾ فعاىػدني إذا أتيتػؾ نّ أي ألعمـ محمد إنّ 
  الصػػديؽ أف انتصػػرت وظيػػر ممكػػؾ أف تكتػػب لػػي، األمػػاف فػػأمر الرسػػوؿ  

لػػوح مػػف عظػػـ ودفعػػو لػػو، ولمػػا ىػػـ باالنصػػراؼ قػػاؿ لػػو النبػػي  يكتػػب لػػو عمػػى
  َسػػػػواري كسػػػػرى؟ وقػػػػد كػػػػاف وقتئػػػػذ ممػػػػؾ   : كيػػػػؼ بػػػػؾ يػػػػا سػػػػراق  اذا لبسػػػػت

الممػػوؾ، إمبراطػػور اكبػػر إمبراطوريػػ  فػػي العػػالـ، وىػػي اإلمبراطوريػػ  الفارسػػي ، 
  اآلف رجػػػؿ لػػػيس لػػػو وطػػػف وال بيػػػت وال أىػػػؿ وال مػػػاؿ بػػػؿ ىػػػػو والرسػػػوؿ  
قومو، فمما سمد سراق  بيذا الوعد بيذه الجائزة عجػب ليػذا الكػبلـ، مطارد مف 

  كسرى بف ىرمز؟ كسرى ممؾ دول  الفرس؟ فقاؿ   :فقاؿ لو سراق  بدىش  
 نعـ: كسرى بف ىرمز.
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  قبمػػوا يبحرػػوف عػػف رسػػوؿ الل  أاد سػػراق  أدراجػػو، فوجػػد النػػاس قػػد عػػ
 فػػي ىػػذه األرض فػػي كػػؿّ  ليفػػوزوا بالجػػائزة، فقػػاؿ ليػػـ ارجعػػوا فقػػد بحرػػت عنػػو

   .ا، رـ كتـ َبره مد رسوؿ  مكاف فمـ أجد لو أررً 
ا ليػػا فجػػاء إليػػو   فػػي المدينػػ  حتػػى دَػػؿ مكػػ  فاتًحػػرػػـ بقػػى رسػػوؿ  

سراق  ومعو العيد الذي كتبو لو قبؿ عشر سنوات فقاؿ يا رسوؿ الل أنا سػراق  
دف منػػي اقتػػرب أُ : يػػا سػػراق    بػػف مالػػؾ، وىػػذا كتابػػؾ لػػي فقػػاؿ لػػو الرسػػوؿ  

أحسػػف و ؾ بػػرّ أي سػػأوفي  بالعيػػد الػػذي كتبتػػو لػػؾ و ، إنػػمنػػي ىػػذا يػػوـ وفػػاء وبػػرّ 
 إسػبلمي بػيف يديػو ونمػتُ  عميػو وأعمنػتُ  ، فأقبمػتُ  إليؾ كما وعدتؾ يقوؿ سػراق 

  غيػػر ه، ولػػـ يمػػض عمػػى لقػػاء سػػراق  بػػف مالػػؾ برسػػوؿ الل  مػػف َيػػره وبػػرّ 
الرفيؽ األعمػى، فحػزف عميػو ـ بػشير حتى التحػؽ عميػو الصػبلة والسػبلأبضع  
 الحزف. شدّ أسراق  

  وتسػػػمـ   رػػػـ تػػػوفي أبػػػو بكػػػر  رػػػـ َمفػػػو بعػػػد وفاتػػػو، أبػػػو بكػػػر  
وفػػػػي َبلفػػػػ  الفػػػػاروؽ وفػػػػي السػػػػن  ،   الَبلفػػػػ  بعػػػػده عمػػػػر بػػػػف الَطػػػػاب  

السادسػػػ  عشػػػرة مػػػف اليجػػػرة وقعػػػت معركػػػ  القادسػػػي  بػػػيف المسػػػمميف والفػػػرس، 
صػػػػر كسػػػػرى وغػػػػنـ المسػػػػمموف غنػػػػائـ كريػػػػرة وانتصػػػػر فييػػػػا المسػػػػموف ودَمػػػػوا ق

 ، ونفيسػػ ، رػػـ جػػيء بيػػذه الغنػػائـ ووضػػعت بػػيف يػػدي عمػػر بػػف الَطػػاب  
ب ىذه الكنوز الرمين  بقضيب كاف في يده فنظر الييا بدىش ، فجعؿ عمر يقمّ 
وا ىذا ألمناء، أي: عجب عمػر قوما ادَّ  فّ إرـ التفت الى مف حولو وىو يقوؿ: 

 ف ينقص منيػا شػيء، وكػاف عمػي أائـ النفيس  دوف ؼ جيء بيذه الغن  كي
 كمػتَ أ لرتعوا، أي: ولػو الرعي  ولو رتعتَ  فعفتِ  : عففتَ  فقاؿ لو ااضرً   ح 
وبينمػػا  ،ا لَػػانوؾ، فالشػػعوب تكػػوف عمػػى ديػػف مموكيػػا كمػػوا، ولػػو كنػػت َائًنػػأل

ذ وقػػد بصػػره عمػػى تػػاج كسػػرى وسػػواريو فتػػذكر إب الغنػػائـ   يقمّػػكػػاف عمػػر 
يػف انػت يػا سػراق ، فجػػيء أق ، َػذ ينػادي: يػػا سػراألسػراق ، ف  ؿ  وعػد الرسػو 

 .الل اكبرلبسو تاج كسرى وسواريو وريابو، عند ذلؾ ىتؼ المسمموف، أبو ف
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عمػر  سود البشػرة كريػر شػعر اليػديف، فالتفػتَ أَ  ا ضَمً وكاف سراق  رجبًل 
  الفَر  عند التعجب مف شيء أووىي كمم  تقاؿ ،   إليو وقاؿ لو: َبٍخ َبٍخ

يرابي مف بني مدلج عمى رأسو عَ يرابي  وىي تصغير كمم  أعرابي  أُ عَ بو  :  أُ 
َػػذ سػػراق  يطػػوؼ طػػرؽ المدينػػ  والمسػػموف أو  ؟! تػػاج كسػػرى وفػػي يديػػو سػػواراه

  ومػػا عيػػده رسػػوؿ الل  لقػػد تحقػػؽ وعػػد ، ييتفػػوف الل اكبػػر ينظػػروف إليػػو و 
َػذ عمػػر أ، رػـ اشػر عاًمػالوعػد والعيػػد سػت  علسػراق  بعػد أف مضػى عمػى ىػذا 

ىػػذا  ، الميػػـ لقػػد منعػػتَ  ينظػػر إلػػى بقيػػ  الغنػػائـ النفيسػػ  رػػـ قػػاؿ وىػػو يػػدعو الل
 ليػؾ منػي وأكػـر عميػؾ ومنعتػو أبػا بكػر وكػاف أحػبّ إ الماؿ رسولؾ وكػاف أحػبّ 

، وأعطيتني ىذه األمواؿ أمواؿ الغنائـ، فأعوذ بؾ أف تكوف قد  إليؾ مني وأكـر
ي ال أريػد أف افتػتف بيػا، رػـ لػـ ينصػرؼ نّ إكػر بػي، فػأعطيتني ىذه األمػواؿ لتم

 ا لنفسو.مف مجمسو حتى قسـ الغنائـ جميعيا بيف المسمميف ولـ يبؽ منيا شيئً 
  عظيـ األَبلؽ كامؿ الصفات قبؿ البعر  كاف   :   من أخالقا 

ا : الصػػػػػادؽ األمػػػػػيف، فمّمػػػػػ   يسػػػػػمى قبػػػػػؿ البعرػػػػػ وبعػػػػػد البعرػػػػػ ، فقػػػػػد كػػػػػاف  
رفد الحجػر األسػود بعػد تجديػد الكعبػ ، قػالوا: نحػتكـ إلػى  اَتصمت قريش في

الػػداَميف، فممػػا رأوه   أوؿ أوؿ مػػف يػػدَؿ مػػف البػػاب الفبلنػػي فكػػاف محمػػد  
 .: رضينا باألميفاقالوا جميعً 

وكعب بف زىير قبؿ إسبلمو، كػاف قػد حػارب اإلسػبلـ بشػعره حتػى ىجػا 
شػػػعار يمػػػـو راسػػػبلف باألسػػػمـ، فكانػػػا يتأا قػػػد رً وكػػػاف أَػػػوه بجيػػػ  رسػػػوؿ الل  

األمػػيف قػػد  فّ إ :وقػػاؿ لػػو فػػي شػػعره  اا فقػػد الـ كعػػب أَػػاه بجيػػرً بعضػػيـ بعًضػػ
 غرؾ فسماه األميف. وفي معرض الذـ واليجاء.

فعػؿ كػاف  ولـ يسجد منذ طفولتو لصنـ ولـ يشرب الَمر، ولـ يفعؿ أيّ 
، ولػـ فعاؿ الجاىمي  التي كانت شائع  عند قومو. ولـ يتمفظ بكػبلـ فػاحشأمف 

كػػذب قػػط وكػػاف يفػػي ا لػػـ ي، وكػػاف وفّيػػ ا وكػػاف شػػديد الكػػـرا وال طعاًنػػيكػػف لعاًنػػ
وكػػاف يصػػؿ رحمػػو فمعظػػـ أمانتػػو ف ا ا حتػػى لػػو كػػاف كػػافرً حػػدً أبالوعػػد وال يَػػف 
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و حػػيف ىػػاجر ّنػػإ، حتػػى    كػػاف المشػػركوف يودعػػوف عنػػده أمانػػاتيـوأَبلقػػو  
 ا    إلػػى المدينػػ  َمػػؼ عميِّػػىميػػا وكػػاف  ألػػى إ   ليػػردَّ الودائػػد أشػػجد  

قػرب ألصػفوؼ الشجعاف وكاف في كؿ غزوه غزاىا ضد المشركيف في مقدمػ  ا
حمػػػي الػػػوطيس : كنػػػا إذا    كػػػاف يقػػػوؿا  عميِّػػػ فّ إالنػػػاس إلػػػى العػػػدو حتػػػى 

: كنػػػػػا إذا اشػػػػػتدت المعركػػػػػ  والتقػػػػػت السػػػػػيوؼ   ، أيالل  نحتمػػػػػي برسػػػػػوؿ 
  وفػػػي معركػػػ  حنػػػيف حػػػيف بالسػػػيوؼ وتطػػػايرت الػػػرؤوس نمػػػوذ برسػػػوؿ الل  

 نفػر قميػؿ، ازداد انيـز المسمموف في بداي  المعركػ  ولػـ يبػؽ مػد رسػوؿ الل إالّ 
َػذ يمػوح بسػيفو ويتقػدـ صػفوؼ أشجاع  حتى نزؿ عف دابتػو و   رسوؿ الل  

، يريػد أف  ، أنػا رسػوؿ الل أنا محمد بف عبػد الل :األعداء ويقوؿ بصوت عاؿ
  حػػد الػػذيف ربتػػوا، كػػاف رسػػوؿ الل  أ  لعبػػاس  يعمػػـ العػػدو بنفسػػو، يقػػوؿ ا

ه إلػػػى الَمػػػؼ مَافػػػ  أف يكػػػوف بػػػيف صػػػفوؼ مسػػػؾ بردائػػػو وأجػػػرُّ أيتقػػػدـ وكنػػػت 
ا سػػيفو يضػػرب بػػو يميًنػػا مػػاـ شػػاىرً   كػػاف يػػدفعني إلػػى األو  ّنػػا الَصػػوـ إالّ 

ويقػػوؿ: أنػػا النبػػي ال كػػذب أنػػا ابػػف عبػػد المطمػػب، وظػػؿ عمػػى  ز ويرتجػػوشػػمااًل 
  أف استعمؿ صػوتي وأنػادي المسػمميف حتى أمرني رسوؿ الل   ىذه الحاؿ،

  وعاىػدوا بػو رسػوؿ   ، فػييـ النَػوة فػاذكرىـ بمػا بػايعوا الذيف انيزموا وأرير
وأنػػادييـ بأسػػماء قبػػائميـ يػػا بنػػي فػػبلف ويػػا بنػػي فػػبلف حتػػى تجمعػػوا فيزمنػػاىـ 

أَبلقػػػو    ىػػػو الرجػػػؿ الكامػػػؿ فػػػيونصػػػرنا الل سػػػبحانو عمػػػييـ فرسػػػوؿ الل  
لعمػػى  ؾَ ّنػػا    و :يقػػوؿ عػػز وجػػؿ  ،وسػػيرتو ونسػػبو وحسػػبو ويكفػػي رنػػاء الل عميػػو

ا فػػي الصػػؼ األوؿ و كػػاف دائًمػػّنػػأ  عمػػى الػػرغـ مػػف عظػػيـ  والرسػػوؿ   ؽٍ مُػػَُ 
 ٓ  بعث رحم  لمعالميفألنو  ا و كاف يتنزه عف القتؿ نّ أ في كؿ غزوة إالّ 

  عشػػر سػػنيف  رسػػوؿ الل   ، قػػاؿ: َػػدمتُ نػػس بػػف مالػػؾ  أوعػػف 
 :صػنعتو؟ وال شػيء تركتػو ـَ ِلػ : ، ومػا قػاؿ لشػيء صػنعتو فما قاؿ لي أؼ قػط

 تركتو؟  ـَ لِ 
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 ا قػػط إالّ   بيػػده شػػيئً   قالػػت: مػػا ضػػرب رسػػوؿ الل  وعػػف عائشػػ   
 ا وال امرأة.أف يجاىد في سبيؿ الل وال ضرب َادمً 

يجػػػزي بالسػػػيئ  ا وال ا وال لعاًنػػػا وال فاحًشػػػ  سػػػبابً ولػػػـ يكػػػف رسػػػوؿ الل  
 السيئ ، ولكف كاف يعفو ويصفم.

د رْ   وعميو بُ مشي مد رسوؿ الل  أ  قاؿ: كنت نس  أوعف َادمو 
حتػى نظػرت  اا شػديدً  كساء  غميظ الحاشػي  فأدركػو أعرابػي فجذبػو بردائػو جػذبً 

    أي: إلػػػى رقبتػػػو   قػػػد أرػػػرت بيػػػا حاشػػػي  إلػػػى صػػػفح  عػػػاتؽ رسػػػوؿ الل  
ـ قػػػاؿ: يػػػا محمػػد مػػػر لػػػي مػػػف مػػػاؿ الل الػػػذي عنػػػدؾ، البػػرد مػػػف شػػػدة جذبتػػػو رػػػ
 فؽ عميو.تم . رـ ضحؾ رـ أمر لو بعطاء  فألتفت إليو رسوؿ الل  

ا  أي: قسػػػـ غنػػػائـ   قسػػػمً وعػػػف ابػػػف مسػػػعود قػػػاؿ: قسػػػـ رسػػػوؿ الل  
  ، فأتيػت النبػي   مػا أريػد بيػذا وجػو الل :الحرب بػيف المسػمميف  فقػاؿ رجػؿ

شػد أيػرحـ الل موسػى قػد أوذي بمػا ىػو  يػو رػـ قػاؿ:فذكرت لو ذلؾ، فتمعر وج
 متفؽ عميو. . مف ىذا فصبر

  يسػػيؿ بالػػدماء، وفػػي معركػػ  أحػػد جعػػؿ المشػػركوف وجػػو رسػػوؿ الل  
مػف وجيػو وىػو يقػوؿ: كيػؼ يفمػم قػـو فأَذ عميػو الصػبلة والسػبلـ يمسػم الػدـ 

 ااًنػبعػث لعّ أُ ي لػـ إّنػ :ادع عمػى المشػركيف فقػاؿ :دموا وجػو نبػييـ وقػد قيػؿ لػو أ
نّ   ما بعرت رحم  لمعالميف.وا 

طبرانػػػي فػػػي وروى ال. يـ ال يعممػػػوف وكػػػاف يقػػػوؿ الميػػػـ إىػػػِد قػػػومي فػػػإنّ 
  كػػاف فػػي سػػفر وأمػر أصػػحابو بإصػػبلح شػػاة، و  ّنػأمَتصػر السػػيرة النبويػػ  

سػػمَيا  يػػا رسػػوؿ الل عمػػيَّ  :ذبحيػػا وقػػاؿ هَػػر يػػا رسػػوؿ الل عمػػيَّ  :فقػػاؿ رجػػؿ
جمػػػد  وعمػػػيَّ   الل   يػػػا، فقػػػاؿ رسػػػوؿطبَ لل عمػػػيَّ يػػػا رسػػػوؿ ا :وقػػػاؿ هَػػػر

كػػػػـ قػػػػد عممػػػػت أنّ  :  فقػػػػاؿ   وؿ الل نكفيػػػػؾ العمػػػػؿالحطػػػػب، فقػػػػالوا: يػػػػا رسػػػػ
انو يكػره مػف عبػده أف يػراه الل سػبح فّ أكػره أف أتميػز عمػيكـ، و أتكفونني، ولكف 

 بيف أصحابو. امتميزً 
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عمػػؿ فػػي   يوعػػف عائشػػ   رضػػي الل عنيػػا  قالػػت: كػػاف رسػػوؿ الل  
بيتػػو، فيَصػػؼ نعمػػو، ويَػػيط روبػػو، ويحمػػب شػػاتو، ويَػػدـ نفسػػو، وكػػاف يعػػيف 

 زوجاتو.
  قػػػػػاؿ: ال تطرونػػػػػي كمػػػػػا أطػػػػػرت   عػػػػػف الرسػػػػػوؿ  وعػػػػػف عمػػػػػر  

، وقولػػػػػو ال  مػػػػػا أنػػػػػا عبػػػػػد، فقولػػػػػوا: عبػػػػػد الل ورسػػػػػولوالنصػػػػػارى ابػػػػػف مػػػػػريـ، إنّ 
يتميز عمى  وكاف ال ، في المدح والكذب فيو تطروني، واإلطراء: مجاوزة الحدّ 

ا مػػػػنيـ لػػػػيس بينػػػػو وبيػػػػنيـ حجػػػػاب صػػػحابتو فػػػػي عممػػػػو وبيتػػػػو فقػػػػد كػػػػاف واحػػػدً 
 احػدً أوالل مػا رأيػت  :صحابتو لو حتى قػاؿ أبػو جيػؿ وقد اشتير حبّ  ،وحراس

ولو أذف أف يعبروا عف حبيـ لػو  ،اا كما يحب أصحاب محمد محمدً يحب أحدً 
نعيـ مف ذلػؾ و كاف يمنّ أ ء، إالّ ا ومساموف يديو ورجميو صباحً بّْ قَ ا يُ لراحوا جميعً 

  أكرػر مػف أربػد و لـ يػرد فػي السػن  النبويػ  أف قبمػت يػد رسػوؿ الل  نّ إحتى 
أف يصػػافم     بػػؿ أراد رسػػوؿ الل  مػػرات أو َمػػس مػػرات طػػواؿ حياتػػو  

يػػدي  إفّ  :فسػػحب يػػده فسػػألو عػػف السػػبب، فقػػاؿ يػػا رسػػوؿ الل  ،حػػد صػػحابتوأ
شػػيت أف اؤذ   يػػد : فرفػػد رسػػوؿ الل   يػػؾ بالمصػػافح َشػػن  مػػف العمػػؿ َو

 يا الل ورسولو.ىذه يد يحبُّ  :ميا ويموح بيا ويقوؿبّْ قَ ىذا الصحابي وراح يُ 
وكػاف صػحابتو  رضػي الل عػنيـ  فػػي بػدء حيػاتيـ معػو يَصصػوف لػػو 

ا فػػػي صػػػدر المجمػػػس قبػػػؿ إلػػػييـ فيجعمػػػوف لػػػو مقعػػػدً أا فػػػي مجالسػػػيـ إذا مكاًنػػػ
يجمس كػػػؿ مػػػنكـ فػػػي المكػػػاف الػػػذي يرغػػػب أف فنيػػػاىـ عػػػف ذلػػػؾ، وقػػػاؿ ليػػػـ لػػػ

ذا قدمت جمست في المكاف الَالي.  يجمس فيو وا 
 قبػػػػؿ عمػػػييـ فنيػػػػاىـ عػػػػف ذلػػػػؾ حتػػػػى إفّ أا يقومػػػػوف لػػػػو إذا وكػػػانوا أيًضػػػػ

ـو قبػؿ إلينػا وال نقػ  يُ كػاف رسػوؿ الل   :الصحاب   رضي الل عنيـ  يقولوف 
 مػػف أحػػبّ  :يث الصػػحيم ورد عنػػو فػػي الحػػد بػػؿ ، بوجيػػو لعممنػػا كراىيتػػو لػػذلؾ

 ا فميتبوء مقعده مف النار.أف يتمرؿ لو الناس قيامً 
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عمػػى  فْ وّْ َىػ :  َػذ يرتجػؼ، فقػػاؿ رسػوؿ الل  أبػيف يديػو رجػػؿ ف ؿَ رِػومُ 
ما أنا ابف امرأة كانت تأكؿ القديػد، والقديػد ىػو المحػـ ا، إنّ كً مِ مَ  ي لستُ نّ إنفسؾ ف

 كاف يشرح ويترؾ فيبس ويؤكؿ.
ا قػط فقػاؿ،   شػيئً : مػا سػئؿ رسػوؿ الل   د الل قػاؿعف جػابر بػف عبػو 

: وكػاف  فػي رمضػاف حػيف يمقػاه جبريػؿجػود مػا يكػوف أود النػاس و ال، فكاف أج
 جود مف الريم المرسم . أ وذا لقيإ

 و كػاف ال يبقييػا عنػدهنّ أ الّ إمواؿ أ  ا لرسوؿ الل  حيانً أوقد كانت ترد 
نػس أفعػف  ، ا عمػى الفقػراء مػف رعيتػونفاقيػذ يبػادر فػي إإاـ ّيػأكرر مف بضع  أ
  تى النبػي  أ رجبًل  فّ أا يضً أوعنو  ،ا لغده   كاف ال يدَر شيئً النبي   فّ أ

ا محمػػدً  فّ إسػػمموا فػػأيف جبمػػيف فػػأتى الرجػػؿ قومػػو فقػػاؿ: بػػ الو فأعطػػاه غنًمػػأفسػػ
 ا .يعطي عطاء رجؿ اليَاؼ فاق ؟  أي: فقرً 

قػػاؿ: أعطػػاني رسػػوؿ الل  ميػػ أُ صػػفواف بػػف  فّ أب يّْ وعػػف سػػعيد بػػف المسػػ
    زاؿ يعطيني رسوؿ الل   فما بغض الَمؽ اليَّ و ألنّ ا  يوـ حنيف و حتى  

ف   يجػػود لمػػف شػػاء مػػػالل   وكػػاف رسػػوؿ ، لػػيَّ إالَمػػؽ  حػػبّ أصػػار عنػػدي 
 مواؿ الدول  او الرعي .أصحابتو مف مالو الَاص وليس مف 

ي بيتػػو كسػػرة َبػػز يػػاـ ولػػيس فػػأعميػػو  ا مػػا تمػػرّ   كريػػرً وكػػاف الرسػػوؿ  
، وقػد جػاءه مػرة ضػيؼ وىػو عمػى  و كػاف يواصػؿ صػياـ النيػار بالميػؿّنػإحتى 

ف مػػػػنكـ َمػػػػ : ا صػػػػحابتومَاطًبػػػػ  ىػػػػا الحػػػػاؿ، مػػػػا عنػػػػده مػػػػا يقدمػػػػو، فقػػػػاؿ  
 وىػذا الرجػؿ ، نا يارسوؿ اللأ:  ، فقاؿ رجؿ منيـ يستضيؼ ضيؼ رسوؿ الل

ىمػػو ألػػى إا، فجػػاء  واحػػدً جػػبًل  مػػا يشػػبد ر الّ إلػػـ يكػػف عنػػده فػػي بيتػػو مػػف الطعػػاـ 
،  طفئػػػي السػػػراجأذا دَػػػؿ إ  فػػػالل  لينػػػا ضػػػيؼ رسػػػوؿ إسػػػيقدـ  : وقػػػاؿ ليػػػا
قػػدـ الضػػيؼ قػػدموا لػػو الطعػػاـ  ذاإوالد وصػػبرييـ حتػػى ينػػاموا، حتػػى ألوداري ا
و ويػػرى  الطعػػاـ بػػيف يديػػالّ إزوجتػػو السػػراج فكػػاف الضػػيؼ ال يػػرى طفػػات أوقػػد 

ف يػدييما كمييمػا كانػا يمػدا فّ أو مػا كػاف يعمػـ نّ أ الّ إالرجؿ وزوجتو ياكبلف معو 
كػػؿ وحػػده والػػذي حصػػؿ أف يأالمجػػاؿ لمضػيؼ  اعطيػػأويرفعانيػا فػػارغتيف حتػػى 
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ا جػائعيف والدىما فقد باتوا جميعً أا الرجؿ وزوجتو و مّ ، أشبد نفسو أالضيؼ  فّ أ
  صػػػبم ولقػػػي الرسػػػوؿ  أذا إ  حتػػػى ا لمضػػػيؼ، ضػػػيؼ رسػػػوؿ الل  كراًمػػػإ

الل سػػبحانو قػػد عجػػب الميمػػ  مػػف  فّ إكػػـر ضػػيفو قابمػػو بقولػػو: أذي الصػػحابي الػػ
 صنيعكما، ىذا ما ربت في الحديث الصحيم. 

بػي سػعيد الَػدري قػاؿ كػاف أ  شديد الحياء فعف كاف رسوؿ الل  وقد 
حيػاء مػف البنػت  شػدّ أي: ، أحيػاء مػف العػذراء فػي َػدرىا  شدّ أ  رسوؿ الل  

             البكر وىي في زفافيا.
عف عائش   رضي الل عنيػا  قالػت: مػا شػبد هؿ محمػد  :   عيشتا 

  رسػػوؿ الل ف متتػػابعيف حتػػى قػػبض  أي: حتػػى تػػوفيمػػف َبػػز الشػػعير يػػومي
  نػػس بػػف مالػػؾ  أوعػػف  ،  رواه البَػػاري ومسػػمـ :فاطمػػ    فّ إ  قػػاؿ  

كمو وؿ طعاـ أ: ىذا أ كسرة مف َبز شعير فقاؿ ليا  باىا  النبي  أناولت  
 اـ. رواه احمد والطبراني.  يّ أبوؾ منذ ربلر  أ

مػػػا كػػػاف ذلػػػؾ لقمػػػ  نّ ا  و ، ا ف يكػػػوف جائًعػػػأ  لػػػـ يكػػػف يتعمػػػد والرسػػػوؿ  
 وجدانو الطعاـ.
ربػػي ليجعػػؿ  يَّ   قػػاؿ: عػػرض عمَػػ  عػػف النبػػي  مامػػ   أبػػي أوعػػف 

ذا إا... فػػجػػوع يوًمػػأشػػبد يومػػا و أال يػػا رب ولكػػف  ا، قمػػتُ لػػي بطحػػاء مكػػ  ذىًبػػ
شػػكرتؾ وحمػػدتؾ. رواه الترمػػػذي  ذا شػػبعتُ ا  و ، ليػػؾ وذكرتػػؾ إ تضػػرعتُ  جعػػتُ 

،  ا بعصػاب  مػػف شػدة الجػػوعحياًنػأبطنػػو    يشػدّ وكػاف   ،وقػاؿ حػديث حسػػف 
يػا نّ أوىػو فػي غرفتػو ك  عمػى النبػي   دَمػتُ  :وعػف عبػد الل بػف مسػعود قػاؿ

مػا  ر بجنبػو، فبكيػت فقػاؿ:رَّػأ مف شدة حرىا  نائـ عمى حصػير قػد بيت حماـ 
، كسػػرى  ممػػؾ الفػػرس  وقيصػػر  ممػػؾ  يبكينػػؾ يػػا عبػػد الل؟ قمػػت يػػا رسػػوؿ الل
نػػت نػػائـ عمػػى ىػػذا أوالػػديباج والحريػػر، و  الػػروـ  يطػػؤوف  ينػػاموف  عمػػى الَػػزّ 

َػرة ليػـ الػدنيا ولنػا اآل فَّ إفقاؿ: فبل تبِؾ يا عبد الل ف، بؾ رر بجنأالحصير قد 
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نػػزؿ تحػػػت    كمرػػؿ راكػػب  مسػػافرالّ إدنيا نػػا والػػدنيا، ومػػا مرمػػي ومرػػػؿ الػػأمػػا و 
 .شجرة رـ سار وتركيا

  ودرعػػػو وعػػػف عائشػػػ   رضػػػي الل عنيػػػا   قالػػػت: تػػػوفي رسػػػوؿ الل  
أي: ، رواه البَاري ومسمـ . ا مف شعير مرىون  عند ييودي في ربلريف صاعً 

  ودفػد كانت مرىونػ  عمػى ىػذا القػدر مػف الشػعير اقترضػو منػو رسػوؿ الل  
ف أنيـ قػادريف عمػػى وقػد كػاف صػحابتو رضػي الل عػ ،لموفػاء  الػو درعػو ضػمانً 
ف يعيش أراد أ  ما ، لكنو   مواليـ ما يجعمونو أغنى المموؾأيجمعوا لو مف 

ذا شػبعوا ويجػوع إف يكػوف مرػؿ رعيتػو يشػبد أراد أولكػف ، يش القياصرة كما تع
صػػػارى مػػػور ديػػػنيـ كجػػػواز التعامػػػؿ مػػػد الييػػػود والنأذا جػػػاعوا ويعمميػػػـ إقػػػبميـ 

 كالرىف ونحوه.
ف الكػػريـ هذا قػػرأ القػػر يد بػػف الحضػػير إَسػػكػػاف أُ  :   صووحابتا لووا  حووبّ 

ذا إ، وكػاف في جوؼ الميؿ تيتز لصوتو الحنوف فرسػو حتػى تػدور حػوؿ نفسػيا
ذا سػػكت سػػكنت: وكػػاف إأقػػرأ  ذا يقػػرأ يػػرى غمامػػ  فػػي جفمػػت الفػػرس وىاجػػت وا 

مرػػػػػاؿ أوقػػػػػد عمػػػػػؽ بيػػػػػا ، روع منيػػػػػا أبيػػػػػى و أتػػػػػر العػػػػػيف السػػػػػماء كالمظمػػػػػ  لػػػػػـ 
عمػػى حتػػى غابػػت لػػى األإضػػياء وسػػناء وىػػي تصػػعد فػػاؽ المصػػابيم فمػػؤلت اآل

عميو َبر ما رأى    وقّص لى رسوؿ الل  إصبم مضى أا فممّ ، عف ناظريو 
مػا  اوكػاف كريػرً  ،سػيدأُ ليػؾ يػا إ: تمؾ المبلئكػ  كانػت تسػتمد   فقاؿ لو النبي 

لػو ذلػؾ ذات مػرة ففػي ذات يػػـو تػيم أوقػد   جمػد رسػوؿ الل   ف يمػّس أى تمّنػ
  طرائؼ ممتع  يضحؾ ليا ولرسوؿ الل    يتحدث لمصحاب  سيد  أكاف 

بيػده    فطعنػو فػي َاصػرتوه رسوؿ الل  إذ غمز القوـ فبينما ىو كذلؾ يمزح 
  فقػػاؿ عميػػو وجعتنػػي يػػا رسػػوؿ الل  : أَ سػػيدأُ كأنػػو يستحسػػف مػػا يقػػوؿ فقػػاؿ 

 فّ إسػػيد: أ: َػػذ حقػػؾ منػػي فقػػاؿ  منػػي يػػا أسػػيد. أي : اقػػتصَّ  الصػػبلة والسػػبلـ
  ، فرفػػػد رسػػػوؿ الل   ا ولػػػـ يكػػػف عمػػػيَّ قمػػػيص حػػػيف ضػػػربتنيعميػػػؾ قميًصػػػ

طنػػػو مػػػا بػػػيف ب سػػػيد عميػػػو واحتضػػػنو وراح ُيَقبّْػػػؿأُ ، فأكػػػب  قميصػػػو عػػػف جسػػػده
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اصرتو وىو يقوؿ: بأبى انت وأُ  ا منذ تمناىأيا بغي  كنت نَّ إي يا رسوؿ الل مّْ َو
 . فوقد بمغتيا اآل سممتُ ؿ منذ تعرفت اليؾ وأزمف طوي
يف ، كػػاف عػػدد المسػػمم وفػػي معركػػ  بػػدر الفاصػػم  بػػيف الحػػؽ والباطػػؿ 

ضػػػعاؼ ألػػػؼ رجػػػؿ مػػػدجج بالسػػػبلح ربلرػػػ  أحػػػوالي ربلرمئػػػ  وعػػػدد المشػػػركيف 
  يعػدؿ صػفوؼ صػحابتو  رضػي الل عػنيـ  فوقػؼ رسػوؿ الل  ، المسمميف 

واد بػف غزيػ  حميػؼ بنػي عػدي بػف النجػار، وبيده قػدح يعػدؿ بػو القػوـ فمػر بسػ
 والِقػْدُح ، بكسػر القػاؼ وكػاف قػد تقػدـ عػف الصػؼ فضػربو عمػى بطنػو بالقػدح 

يػػا رسػػوؿ  : ؿفقػػا ، يػػا سػػواد اعتػػدؿ ، وقػػاؿ لػػو اسػػتو وسػػكوف الػػداؿ : السػػيـ 
 ،لػي مػف نفسػؾ  ، أي : اقػتّص  : فأقػدنيوجعتني وقد بعرؾ الل بالحؽ والعدؿأ
أي منػي يػا سػواد ،  اقػتّص ،  وقػاؿ اسػتقد  عف بطنو   فكشؼ رسوؿ الل ، 

سػػواد عمػى بطػف رسػػوؿ الل  بَّ َكػأ، ف اضػػربني كمػا ضػربتؾ: َػذ حقػؾ منػي ، 
  َ؟ قػػاؿ يػػا رسػػوؿ اللفقػػاؿ: مػػا حممػػؾ عمػػى ىػػذا  ، ميػػابّْ قَ يا ويُ مُّ ُشػػ  وراح ي  :

ف يكػوف أ تُ حببػألمجيػاد والقتػاؿ واالستشػياد فحضر مػا تػرى ونحػف متوجيػوف 
جمػػػدي جمػػػدؾ، فػػػدعا لػػػو  ف يمػػػّس أَػػػر عيػػػدي بػػػؾ هَػػر عيػػػدي بيػػػذه الػػػدنيا و ه

   بَير.رسوؿ الل  
ال بالطويػػػػػؿ وال  ا  مربوًعػػػػػكػػػػػاف رسػػػػػوؿ الل   : أوصوووووافا الجسووووومية

شحم  ُأذنو وكاف كما وصفو َادمو بالقصير ممتمئ مستوي البطف يبمغ شعره 
ىو الشديد البياض  ميؽؽ، واألميبيض واأل  ليس باألو  نّ أنس والصحاب  أ

بػػيض أ  الػػذي ال يَػػالط بياضػػو شػػيء مػػف الحمػػرة كمػػوف الجػػص، بػػؿ كػػاف  
كحػػػؿ أذا رأيتَػػػو قمػػػَت إوواسػػػد العينػػػيف  شػػػقر المػػػوف ،أمشػػػرًبا بػػػالحمرة، أي كػػػاف 

و تكمػػـ رئػػي أذا ابتسػػـ ا  ا، و  تبسػػمً الّ إعينػػيف ولػػيس بأكحػػؿ، وكػػاف ال يضػػحؾ ال
ذا سئؿ كؿ مف صػاحبو ا  سنانو، و أ شدة بياض كالنور يَرج مف بيف رناياه مف

 حسف منو.أا قط ورهه يقوؿ: لـ أَر شيئً 
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  حسػف مػف رسػوؿ الل  أا مػا رأيػت شػيئً :  ، قاؿ بي ىريرة  أوعف 
سرع فػي مشػيو مػف رسػوؿ الل أا حدً أوما رأيت ، الشمس تجري في وجيو  كأفَّ 
 نػػو لغيػػر ا  و  نفسػػناأذا سػػرنا معػػو نجيػػد إنػػا كنػػا إ، رض تطػػوى لػػو مػػا األنّ أ  ك

 مكترث.
طيػػػب مػػػف رائحتػػػو، وكػػػاف أنػػػس َادمػػػو قػػػاؿ: مػػػا شػػػممت رائحػػػ  أوعػػػف 

   كرير العرؽ.الرسوؿ  
  فقػاؿ: عنػدنا  أي: نػاـ وقػت دَػؿ عمينػا الرسػوؿ   :نػس قػاؿأوعف  
العػػػرؽ فييػػػا  أي:  تسػػػمتُ  ـ سػػػميـ  بقػػػارورة فجعمػػػتْ أمػػػي  أُ فجػػػاءت   الظييػػػرة 

، ما  سميـ ـّ أ   فقاؿ: يا تيقظ النبي  فاس  تمسم عرقو وتجعمو في القارورة 
طيػػػب أذا عرقػػػؾ نجعمػػػو فػػػي طيبنػػػا، وىػػػو مػػػف قالػػػت: ىػػػ ؟ ىػػػذا الػػػذي تصػػػنعيف

ىذا حديث  . و ألطيب العطور رائح نّ أا نتعطر بو و : نجعمو عطرً  الطيب، أي
  ليقػػػـو ـ سػػػميـ اىدتػػػو لمرسػػػوؿ  أو ّمػػػأ  و نػػػس َػػػادـ الرسػػػوؿ  أصػػػحيم. و 

 بَدمتو فَدمو عشر سنوات.
:   مسػػػم يومػػػا َػػػده بيػػػده قػػػاؿ رسػػػوؿ الل   فّ أعػػػف جػػػابر بػػػف سػػػمرة و 

 َرجيا مف جؤن  عطار.أيا طيب  كأنّ  اا وريحً فوجدت ليده بردً 
  يـو االرنيف مف شير ربيد األوؿ وتوفي ولد الرسوؿ  : (ا )وواتووف

 .في ىذا اليوـ وفي ىذا الشير   
ا فيػػذا ظيػػري فميسػػتقد لػػو ظيػػر  جمػػدتُ  ف كنػػتُ َمػػ :  وقػػاؿ قبػػؿ وفاتػػو  

فيػػػذا عرضػػػي فميسػػػتقد منػػػو، ولمػػػا ارتفػػػد  الػػػو عرًضػػػ شػػػتمتُ  ومػػػف كنػػػتُ  ،منػػػو
، ىمػس فػي  ىا لشػيء  فاطمػ  فسػارَّ الضحى واشتد بو المػرض دعػا النبػي  

ىا بشػػػيء َػػػرى فسػػػارّ أ، رػػػـ دعاىػػػا مػػػرة  ىػػػي فبكيػػػتْ الّ إا لػػػـ يسػػػمعو ذنيػػػا َبػػػرً أُ 
ذلػػؾ، فقالػػت: سػػارَّني النبػػي  لتيا عائشػػ   رضػػي الل عنيػػا  عػػفأ، فسػػفضػػحكتْ 

   وؿ أي ّنػػأ َبرنيأ، رػػـ سػػارَّني فػػو يقػػبض ويتػػوفى فػػي وجعػػو ىػػذا فبكيػػتُ ّنػػأ
ىػذا مػا رواه البَػاري فػي صػحيحو  . ىؿ بيتػو تتبعػو، ويتػوفى بعػده فضػحكتُ أ
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ىػػؿ بيتػػو مػػف نسػػائو أوؿ مػػف تػػوفي مػػف أ  فقػػد كػػاف وقػػد صػػدؽ رسػػوؿ الل  
 ٕٗشػػػير وعمرىػػػا أعػػػده بسػػػت  توفيػػػت ب وبناتػػػو ىػػػي فاطمػػػ   رضػػػي الل عنيػػػا 

  في ليو فاطم  تزوره في بيتو يقوـ  إما تقبؿ   كمّ وكاف رسوؿ الل   ،سن 
مػا تػزوره، ، وكػاف يفعػؿ ىػذا كمّ  ميا بػيف عينييػا ويجمسػيا فػي مكانػوبّْ قَ وجييا ويُ 

عنيػػػا   ي الل َيػػػر لػػػـ يقػػػـ فػػػي وجييػػػا قالػػػت  رضػػػفممػػػا زارتػػػو فػػػي مرضػػػو األ
و قػد حػاف التحاقػو ّنػأو ال يشػفى منػو و ّنػأبػي قػد رقػؿ مرضػو و أ فّ أ يقنُت حينئػذأف

وروى ابػػف  ،ا عميػػوالنػػاس حزًنػػ شػػدّ أ  كانػػت عمػػى، وحػػيف تػػوفي  بػػالرفيؽ األ
فاطمػ  رضػي الل عنيػا  َذتْ أ  و لما توفي رسوؿ الل  نّ أسعد في الطبقات 

لػى إ ،ه، يػا أبتػاهدعػاه، يػا أبتػاه، جنػ  الفػردوس مػأوا اجػاب ربِّػأبتػاه ، أيا  :تقوؿ
 قربو مػف الل ما أشدّ : دناه : أي أدناه، ما أمف ربو ما  ،ريؿ ننعاه ، يا أبتاهجب
فاطم  رضػي الل عنيػا    جعمتْ و لما دفف رسوؿ الل  نّ أوروى غير واحد  .

،  ف تحرػػوا التػػراب عمػػى رسػػوؿ اللأكيػػؼ طابػػت نفوسػػكـ  :ف دفنػػوهتَاطػػب َمػػ
 تقوؿ:  عمى عينييا وأنشأتْ  وُ تْ عَ ضَ وَ وَ مف تراب قبره الشريؼ  وأَذتْ 

 ماذا عمى َمف شـّ ترب  أحمٍد     أال يشـّ مدى الزماف غواليا    
 ُصبَّْت عميَّ مصائٌب لو أنيا     ُصبَّْت عمى األّياـ ُعدَف لياليا    

ىػذا لػى إ  يػأنس رسػوؿ الل   وظػؿّ :    ( مؤذن الرسول بالل )
عمػػػى وحػػػاف وقػػػت الرفيػػػؽ األ لػػػىإ  عظػػػـ  األالصػػػوت، ولمػػػا انتقػػػؿ الرسػػػوؿ 

، مغطػػى لػػـ    مسػػجىالصػػبلة قػػاـ بػػبلؿ يػػؤذف فػػي النػػاس، والنبػػي الكػػريـ  
العبػرات،  َنقتػو ، ا رسػوؿ اللمحمػدً  فّ أشيد ألى قولو: إيدفف بعد، فمما وصؿ 

غرقوا في النحيب، رـ أي البكاء و جيش المسمموف فأواحتبس صوتو في حمقو و 
 رسوؿ الل امحمدً  فّ ألى قولو أشيد إما وصؿ اـ، فكاف كميّ أبلر  ف بعد ذلؾ رذَّ أ
ف أ  بػػي بكػػر َميفػػ  رسػػوؿ الل  أبكػػى وأبكػػى، عنػػد ذلػػؾ طمػػب بػػبلؿ مػػف ، 

ف يػؤذف أصػبم ال يطيػؽ أف أصػبم ال يحتممػو، بعػد أف أذاف بعػد يعفيو مف األ
لػػػى الجيػػػاد فػػػي سػػػبيؿ الل إ  واسػػػتأذف فػػػي الَػػػروج فػػػي غيػػػاب رسػػػوؿ الل  
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  في االسػتجاب  لطمبػو، والسػماح والمرابط  في ببلد الشاـ، فتردد الصديؽ  
ف سػػكني وا  مأاشػػتريتني لنفسػػؾ ف ف كنػػتَ بمغػػادرة المدينػػ ، فقػػاؿ لػػو بػػبلؿ، إلػػو 
 الّ إوالل مػا اشػتريتؾ  ، بو بكرأعتقتني لو، فقاؿ أني لمف عتقتني لل فَمّ أ كنتَ 

وؿ بعػث مػف أة مػد المدين  المنور رحؿ ببلؿ عف ، فبو بكر، لؾ ذلؾألل، فقاؿ 
عػػف  ادمشػػؽ، وقػػد ظػػؿ ممسػػكً قػػاـ فػػي مدينػػ  بػػالقرب مػػف وأ، بعػػوث المسػػمميف 

  بعػػد   فمقػػى بػػبلاًل بػػبلد الشػػاـ ،   ذاف حتػػى قػػدـ عمػػر بػػف الَطػػاب  األ
، حتػى كػاف إذا  ليو عظيـ اإلجبلؿ لوإاف عمر شديد الشوؽ غياب طويؿ، وك
دنا، يعنػػى عتػػؽ سػػيأا بكػػر سػػيدنا وىػػو الػػذي بػػأ فَّ مامػػو يقػػوؿ: إأذكػػر الصػػديؽ 

،   ف يػؤذف فػي حضػرة الفػاروؽأالصػحاب  عمػى بػبلؿ وىنػاؾ عػـز     بػبلاًل 
ذاف حتػػػى بكػػػى عمػػػر وبكػػػى معػػػو الصػػػحاب  حتػػػى ف ارتفػػػد صػػػوتو بػػػاألأفمػػػا 

 اَضمت  وابتمت  المحى بالدموع.
جؿ المحتـو يقيـ في منطق  دمشؽ حتى وافاه األؿ داعي السماء ظوقد 

: واحزنػػػاه،  انػػػت امرأتػػػو تعػػػوؿ الػػػى جانبػػػو فػػػي مػػػرض المػػػوت وتصػػػيم قائمػػػفك
  يفيػػؽ مػػف سػػكرات المػػوت ويفػػتم عينيػػو وقػػد سػػمد مػػا ، وكػػاف   وامصػػيبتاه

 :  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ وتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ فيجيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
 ا  ، محمػدً حّبػأللقػى اأا وافرحتػاه، غػدً  ال تقولي وامصيبتاه، وافجعتاه، بػؿ قػولي:

 صحبو.و 
بػي سػعيد أمػد عػف حأروى :  عموى بقيوة األموم   د تفضيل ُأمَّة محمو

: ُيػػػدعى نػػػوح يػػػوـ القيامػػػ  فيقػػػاؿ لػػػو : ىػػػؿ    قػػػاؿ مػػػا معنػػػاهرسػػػوؿ الل   فّ أ
:  مػر الل؟ فيقػوؿ: نعػـ فُيػدعى قومػو ويػؤتى بيػـ  فيقػاؿ ليػػـأغػَت النػاس بمػا بمّ 

اؿ حػد ، فيقػأتانػا مػف أتانا مف نذير وما أبمغكـ نوح ؟ فيقولوف كاذبيف: ما ىؿ 
 ؾ بمغتيـ ؟ فيقوؿ: محمد وُأمتو، قاؿ فذلؾ قولو تعالى:نّ أمف يشيد لؾ  لنوح :
 ا لتكونوا شيداء عمػى النػاس ويكػوف الرسػوؿ عمػيكـ   وسطً مّ أوكذلؾ جعمناكـ
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رواه البَػػػػاري  . شػػػػيد عمػػػػيكـأرػػػػـ  َفتُػػػػدعوف فتشػػػػيدوف لػػػػو بػػػػالببلغ ، اشػػػػييدً 
 والترمذي والنسائي.

  يجػػيء النبػػي يػػـو قػػاؿ رسػػوؿ الل   ايًضػػأبػػي سػػعيد الَػػدري أوعػػف 
 :فيقػاؿ ليػـ ويػؤتى بيػـ   كرػر مػف ذلػؾ فيػدعى قومػو  أام  ومعػو رجػبلف و القي

قومػػؾ؟ فيقػػوؿ:  ىػػؿ بمغػتَ  :فيقػػاؿ لػو ، ال  :فيقولػوف؟ ىػؿ بمغكػػـ ىػذا  النبػػي  
 ،متػػو أُ متػػو، فيػػدعى محمػػد و أُ نعػػـ، فيقػػاؿ  لػػو  مػػف يشػػيد لػػؾ؟ فيقػػوؿ: محمػػد و 

مػػا عممكػػـ؟ فيقولػػوف:  جػػاء   :فيقػػاؿ ليػػـ ،نعػػـ :مػػغ؟ فيقولػػوف ىػػؿ ب :فيقػاؿ ليػػـ 
َوَكػػَذِلَؾ فػػذلؾ قولػػو عزوجػػؿ: ، الرسػػؿ قػػد بمغػػوا  فّ أَبرنػػا أ  فنبينػػا محمػػد  

ػػً  َوَسػػًطا ـْ ُأمَّ لتكونػػوا شػػيداء عمػػى النػػاس ويكػػوف الرسػػوؿ  عػػدواًل أي : َجَعْمَنػػاُك
 عميكـ شييدا.

ػَذ المّػُو قػاؿ تعػالى:  : عمى سوائر األنبيواء   تفضيل محمد    ََ ْذ َأ َواِ 
ـْ  ـْ َرُسػوٌؿ مَُّصػدٌّْؽ لَّْمػا َمَعُكػ َـّ َجاءُك ِميرَاَؽ النَِّبيّْْيَف َلَما هَتْيُتُكـ مّْف ِكَتاٍب َوِحْكَمٍ  ُر

ـْ ِإْصػػِري قَػػاُلوْا َأْقرَ  ـْ َعمَػػى َذِلُكػػ ػػْذُت ََ ـْ َوَأ ْرَنػػا قَػػاَؿ َلتُػػْؤِمُنفَّ بِػػِو َوَلَتنُصػػُرنَُّو قَػػاَؿ َأَأْقػػَرْرُت
ػػػػػَف الشَّػػػػػاِىِديَف  ـُ  َفاْشػػػػػَيُدوْا َوَأَنػػػػػْا َمَعُكػػػػػـ مّْ َفَمػػػػػف تَػػػػػَولَّى َبْعػػػػػَد َذِلػػػػػَؾ َفُأْولَػػػػػػِئَؾ ُىػػػػػ

 {ٔٛ اؿ عمراف:]اْلَفاِسُقوفَ 
دـ عميػػو السػػبلـ هَػػذ ميرػػاؽ كػػؿ نبػػي بعرػػو مػػف لػػدف أنػػو أيَبػػر تعػػالى   

مبمػغ كػاف  أيّ  حدىـ مف كتاب وحكم  وبمغأتى الل أ  لميما لى عيسى  إ
عمػػى  فَّ إمػف العمػػـ، أي: ميمػػا عظػػـ قػػدره عنػػد الل وميمػا اتسػػد عممػػو بالػػديف فػػ

تػػو النبػػي الػػذي يبعػػث مّ أف يتبػػد ىػػو و أف ال يمنعػػو ذلػػؾ مػػف أىػػذا النبػػي يجػػب 
، مر الل ألبلحػػػؽ تنسػػػخ رسػػػال  النبػػػي السػػػابؽ بػػػرسػػػال  النبػػػي ا فّ أأي: ، بعػػػده 

ف ينصػروا أرسالتو فحسب  بؿ عمييمػا  تو عفمّ أُ ف ال ينَمد ىو و أوكاف عميو 
َػػر المبعػػوريف مػػف ه  ىػػو النبػػي الػػذي بعػػث بعػػد نبػػييـ، ولمػػا كػػاف محمػػد  

 ف تنَمػػػػد كػػػػؿّ أيػػػػ  ا الػػػػى قولػػػػو تعػػػػالى فػػػػي ىػػػػذه اآلو وجػػػػب اسػػػػتنادً ّنػػػػإالرسػػػػؿ ف
 الّ ا    و الرسػػػاالت السػػػػماوي  السػػػابق  عػػػػف رسػػػاالتيا ويتبعػػػػوف رسػػػال  محمػػػػد  
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بػي طالػب وابػف أقاؿ عمػي بػف ، نقضوا العيد مد الل يـ يعدوف عند الل قد نّ إف
َػػذ أ الّ إنبيػػاء ا مػػف األمػػا بعػػث الل نبيِّػػ : عمػػو ابػػف عبػػاس  رضػػي الل عنيمػػا 

و وجب عميو أف يؤمف نّ أا وىو حي راؽ و العيد  لئف بعث الل محمدً عميو المي
يػػاء حأمحمػػد وىػػـ  ثَ ِعػػتػػو لػػئف بُ مّ أف يأَػػذ الميرػػاؽ عمػػى أمػػره أو ، بػػو وينصػػره 

حمد عف عبد الل بف رابت قاؿ: جاء أماـ ليؤمنوف بو وينصرونو، وقد روى اإل
ييػودي مػف  رجػؿنػي مػررت بإ  فقػاؿ: يػا رسػوؿ الل لػى النبػي  إ  عمر  

ر فتغّيػ :عرضػيا عميػؾ؟ قػاؿ  الػراوي أال أقريض  فكتب لي جوامد مػف التػوراة 
ال تػرى أقمػت لعمػر   أي:    قاؿ عبد الل بػف رابػت: قمػت لػو:وجو الرسوؿ  

ا   لػـ يكػف راضػيً الرسػوؿ   فّ أ    فمما رأى عمر  ما بوجو رسوؿ الل  
  ا وبمحمػػد  سػػبلـ ديًنػػا وباإل: رضػػيت بػػالل ربِّػػقػػاؿممػػا فعمػػو وعرضػػو عميػػو 

  حينئذ مػا بػدا بوجيػو مػف عػدـ رضػا رػـ  قاؿ: فذىب عف رسوؿ الل  رسواًل 
 صبم فيكـ موسى عميوأد بيد الل  لو ي بيده  ونفس محم  والذي نفسقاؿ  

،  رػػـ اتبعتمػػوه وتركتمػػوني لضػػممتـ ف ا اآلالسػػبلـ  أي: لػػو كػػاف موسػػى موجػػودً 
  بو يعمى عف جابر  أوروى ٓكـ مف النبييفنا حظّ أمـ و ي مف األنكـ حضّ إ
ف أ الّ إلػو  ظيػركـ مػا حػؿّ أا بػيف   قاؿ: والل لو كاف موسػى حيِّػالرسوؿ   فّ أ

يف لمػػا لػو كػاف موسػػى وعيسػى حيَّػ : حاديػػث قػاؿ  بعػض األ وفػي. يتبعنػي 
  اتباعي.الّ إوسعيما 

رسػػولنا الكػػريـ سػػيد : شووفاعتا ص صوومى اي عميووا وسوومم ص لامووم كّمهووا 
األنبياء والمرسػميف ، وىػو القائػؿ عػف نفسػو : أنػا سػيد بنػي هدـ يػـو القيامػ  وال 

الل مػف دوف األنييػاء  فَر ، وأوؿ مف يدَؿ الجن  وال فَػر ، وىػو الػذي يقبػؿ
الل  شفاعتو ، فقد جاء في األحاديث التي رواىػا البَػاري ومسػمـ وغيرىمػا، أفّ 

سبحانو  يجمد النػاس مػف مَتمػؼ األمػـ يػـو القيامػ  فيجػدوف أنفسػيـ فػي يػـو 
: يػػا هدـ  فيبحرػػوف عػػف مػػف يشػػفد ليػػـ عنػػد الل فيػػأتوف هدـ فيقولػػوف عصػػيب،
يقػػوؿ : وىػػؿ أَػػرجكـ مػػف الجنػػ  إال َطيئػػ  ف الجنػػ ، واسػػتفتم لنػػا ، اشػػفد لنػػا
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 اذىبوا إلى ابني إبراىيـ َميؿ الل فيقوؿ إبراىيـ : أبيكـ ، لسُت بصاحب ذلؾ،
اذىبػوا إلػى موسػى صػمى   مػف وراء وراء،َميبًل  ما كنتإنّ  لسُت بصاحب ذلؾ،

 ، أتوف موسى فيقوؿ: لسُت بصاحب ذلػؾفي كممو الل تكميما، الل عميو وسمـ ،
فيػػأتوف عيسػػى صػػمى الل عميػػو وسػػمـ ،  ا إلػػى عيسػػى كممػػ  الل وروحػػو،اذىبػػو 

فيطمبػوف منػو أف يشػفد ليػـ    ا فيقوؿ: لسُت بصػاحب ذلػؾ ، فيػأتوف محمػدً 
: أنا ليا، فيسجد سجدة طويم  ، وفي سجوده يميمو الل    عند الل ، فيقوؿ 

ا يدعو حتػى اجدً ما شاء مف األدعي  التي فييا تمجيد ورناء لل تعالى ويبقى س
يسػػمد النػػداء مػػف الل : يػػا محمػػد ، ارفػػد رأسػػؾ ، َسػػْؿ ُتْعػػَط ، واشػػفْد ُتَشػػفَّْد ، 

يػػدَموف ،   اللفيػػدَؿ ىػػذا الجمػػد الغفيػػر مػػف النػػاس الػػذيف ال يعمػػـ عػػددىـ إالّ 
 .  الكريـ  بشفاع  رسولناالجن  

العمػػـ لنفسػػو فقػػد    بػػو ىريػػرة أحػػب أكمػػا  : (ميووراث رسووول اي )
حزنػػػو اشػػػتغاؿ لػػػو وأبسػػػوؽ المدينػػػ  فيا ذات يػػػوـ رّ نػػػو مػػػأحبػػػو لغيػػػره مػػػف ذلػػػؾ أ

الناس بالدنيا واستغراقيـ في البيد والشراء واألَذ والعطاء فوقػؼ عمػييـ وقػاؿ: 
فقػػاؿ:  بػػا ىريػػرة.!أمػػف عجزنػػا يػػا  ىػػؿ المدينػػ  قػػالوا: ومػػا رأيػػتَ أعجػػزكـ يػػا مػػا أ

تذىبوف وتأَذوف نصيبكـ؟ قالوا:  الأ نتـ ىاىنا!أـ و قسَّ   يُ ميراث رسوؿ الل  
 بػو ىريػرة ليػـأا ووقػؼ با ىريرة؟ قاؿ: فػي المسػجد، فَرجػوا سػراعً أيف ىو يا أو 

فػػدَمنا فيػػو فمػػـ نػػر  تينػػا المسػػجدأبػػا ىريػػرة لقػػد أحتػػى رجعػػوا فممػػا رأوه قػػالوا: يػػا 
ا قومػػا ا؟ قػػالوا: بمػػى: رأينػػحػػدً أقػػاؿ ليػػـ، أو مػػا رأيػػتـ فػػي المسػػجد شػػيئا يقسػػـ، ف

ف، وقومػػا يتػػذاكروف فػػي الحػػبلؿ والحػػراـ. فقػػاؿ: هوقومػػا يقػػرؤوف القػػر  يصػػموف،
   .ويحكـ، ذلؾ ميراث محمد  

  ا ووزاتوومعجمن الموعظة الثانية والعشرون : 
عػػف عائشػػ  رضػػي الل عنيػػػا :  بشووارة يهووودي بمكووة ببعثووة النبووي 

ييػػا قالػت: كػاف ييػػودي قػد سػكف بمكػػ  يتجػر بيػا، فممػػا كانػت الميمػ  التػػي ولػد ف
ىػػؿ ولػػد فػػيكـ : يػػا معشػػر قػػريش  :قػػاؿ فػػي مجمػػس مػػف قػػريش   رسػػوؿ الل 
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ولػػد ىػػذه الميمػػ  نبػػي ىػػذه األمػػ  بػػيف  :الميمػػ  مولػػود؟ ... واحفظػػوا مػػا أقػػوؿ لكػػـ
رس ال يرضد ليمتػيف، وذلػؾ عرؼ ف يفّ كتفيو عبلم  فييا شعرات متواترات كأنّ 

صػػػدع القػػػـو مػػػف صػػػبعيو فػػػي فمػػػو فمنعػػػو مػػػف الرضػػػاع فتإدَػػػؿ أا عفريتًػػػ فّ أ
َبػػر كػػؿ ألػػى منػػازليـ إجبػػوف مػػف قولػػو وحديرػػو فممػػا صػػاروا مجمسػػيـ وىػػـ متع

، ا بػف عبػد المطمػب غػبلـ سػموه محمػدً نساف منيـ أىمو فقالوا: قد ولد لعبد اللإ
، فقػالوا ىػؿ سػمعتـ حػديث الييػودي وىػؿ بمغكػـ مولػد ىػذا الغػبل ـ؟ فالتقى القػـو

نظػر أبػالَبر، قػاؿ: فػاذىبوا معػي حتػى ه َبرو أفانطمقوا حتى جػاؤوا الييػودي فػ
لينا فأَرجتػو وكشػفوا إَرجي بو أدَموه عمى همن  فقاؿ: أليو فَرجوا بو حتى إ

:  فػاؽ قػالواأ، فممػا  ا عميػولو عف ظيره فرأى تمؾ الشام  فوقػد الييػودي مغشػيِّ 
قاؿ: ذىبت والل، النبوة مػف بنػي إسػرائيؿ فػرحتـ يػا معشػر قػريش ، ويمؾ مالؾ 

وكاف فػي  ، بكـ سطوة، يَرج َبرىا مف المشرؽ والمغرب لل ليسطوفّ ما وا، أ
، النفػػر يومئػػذ الػػذيف قػػاؿ ليػػـ الييػػودي مػػا قػػاؿ: ىشػػاـ بػػف الوليػػد بػػف المغيػػرة 

وعبيػدة بػف الحػػارث بػف عبػد المطمػػب، وعتبػو بػف ربيعػػ  فػي نفػر مػػف بنػي عبػػد 
 رة.ومقطوع الس ا  مَتونً المطمب وغيرىـ مف قريش، وقد ولد الرسوؿ  

عػف ربيعػ  بػف كعػب، قػاؿ: كػاف إسػبلـ أبػي بكػر  : إسالم أبي بكور 
    ًا بالشػػاـ فػػرأى رؤيػػا فػػي و كػػاف تػػاجرً ّنػػأا بػػالوحي مػػف السػػماء، وذلػػؾ شػػبيي

وكاف يتعبد الل في مدينػ  تػدعى بصػرى ، يا عمى بحيرى الراىب المناـ، فقصَّ 
مف ىذا    كر بو بأ، وطمب  إليو ينتيي عمـ النصراني ، عمى طريؽ الشاـ 

ر لو ىذه الرؤيا فقاؿ لو: مف أيف أنػت؟ فقػاؿ: مػف مكػ ، فقػاؿ: ف يفسّ أالراىب 
ف صػدؽ إنػت؟ قػاؿ: تػاجر، قػاؿ: أشػيء  يا؟ قاؿ: مف قريش، قاؿ: فايّ مف أيّ 

ميفتػػو بعػػد و يبعػػث نبػػي مػػف قومػػؾ تكػػوف وزيػػر ّنػػإف ، الل رؤيػػاؾ ه فػػي حياتػػو َو
النبػػي  ثَ ِعػػفػػى ىػػذه القصػػ ، حتػػى بُ َأبػػو بكػػر فػػي نفسػػو، أؾ ذلػػ سػػرَّ أمماتػػو، ف

  الل بعرػو رسػػواًل  فّ أا يػزعـ صػاحبو محمػػدً  فّ أمشػركوف أبػا بكػػر بػَبر الأ، فػ 
، ا مسػرعً    لػى الرسػوؿ إ، فجاء أبو بكػر  جبريؿ قد نزؿ عميو فّ ألمعالميف و 
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الل بعرػػؾ  فَّ أؾ تػػدعي ّنػػأ لػػذي سػػمعتو عنػػؾ؟ فقػػد سػػمعتُ مػػا ا ،فقػػاؿ: يػػا محمػػد
ما الػدليؿ  ،: يا محمد  يف، فقاؿ نعـ يا أبا بكر، فقاؿ أبو بكر  لمعالمرسواًل 
يػدؾ  بػو بكػر: مػدّ أفقاؿ لو  ،يا في الشاـيتَ أمى ما تدعي؟ فقاؿ: الرؤيا التي ر ع

ؾ ّنػػأشػػيد أو ،  الل الّ إلػػو إف ال أشػػيد أؿ بػػيف عينيػػو وقػػاؿ: أبايعػػؾ وعانقػػو وقبَّػػ
حػػد كمػػا فػػرح ألل بإسػػبلـ وؿ امػػا فػػرح رسػػ:   بػػو بكػػر أ، رػػـ قػػاؿ  رسػػوؿ الل
 بإسبلمي.
الل  فّ أ  مػػػف معجزاتػػػو    : بموووا سووويقع فوووي المسوووتقبل   خبوووارأل إ

، التػي تصػد  لى قياـ السػاع إأعطاه عمـ ما سيحدث مف فتف  سبحانو وتعالى
 الناس عف ديف الل.
ا يَطػب فينػا ويػذكر   يوًمػقاؿ: لقد قػاـ رسػوؿ الل    عف حذيف   

و النػار مػا أقيػاـ السػاع  ودَػوؿ النػاس الجنػ   قبؿ حتػىما سػيحدث فػي المسػت
حاضػريف مػف عممػو  ذكره عممػو مػف السػامعيف الالّ إلى قياـ الساع  إا ترؾ شيئً 

  قػد كنػت نسػيتو رى الشيء بعد وفػاة الرسػوؿ  أي قد نّ إ، ف وجيمو مف جيمو
ذا غػػاب إعرفػػو كمػػا يعػػرؼ الرجػػؿ أ  فػػأراه فبعػػد مػػا سػػمعتو مػػف رسػػوؿ الل  

 ، فرهه فعرفو. وعن
َبػػر بيػػا أا مػػف الفػػتف التػػي درؾ بعًضػػأ  حذيفػػ  بػػف اليمػػاف   فّ أأي: 
  َبػر بػو الرسػوؿ  أوممػا  ،رجو مسمـَأ،  ىذا حديث صحيم  الرسوؿ  

ا، قػػاؿ: كػػاف يًضػػأوعػػف حذيفػػ  بػػف اليمػػاف  ، منػػاءألو سػػيأتي زمػػاف يقػػؿ فيػػو اّنػػأ
ف أو عػػف الشػػر مَافػػ  سػػألأ  عػػف الَيػػر وكنػػت النػػاس يسػػألوف رسػػوؿ الل  

اىميػػ  وشػػر، فجاءنػػا الل بيػػػذا ا فػػي جا كّنػػّنػػإ ، يػػا رسػػوؿ الل :، فقمػػت يػػدركني
سبلـ  فيؿ بعد ىذا الَيػر مػف شػر؟ قػاؿ: نعػـ، قمػت وىػؿ ر  الذي ىو اإليالَ

ا، بػػؿ فيػػو َالًصػػ اَيػػرً بعػػد ذلػػؾ الشػػر َيػػر؟ قػػاؿ: نعػػـ وفيػػو دَػػف  أي: لػػيس 
اؿ: قـو ييػدوف بغيػر ىػديي تعػرؼ مػنيـ قاؿ: قمت، وما دَنو؟ ق كدر وظمم  

ذي َيػػره غيػػر كامػػؿ قػػوـ تصػػدر مػػنيـ وتنكػػر  أي: يكػػوف فػػي ىػػذا الزمػػاف الػػ
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  ؾ تعػػرؼ ذلػػؾ المنكػػر فتنكػػره لوضػػوحوّنػػإمػػور تَػػالؼ الكتػػاب والسػػن  حتػػى أ
بػواب ألػى إاة مف شر؟ قاؿ نعـ: دعػ  غير الكامؿ فيؿ بعد ذلؾ الَير  :فقمت

الكفر لى إأي: جماعات ضال  تدعو الناس  فييا  لييا قذفوهإجابيـ أجينـ مف 
   يػػا رسػػوؿ الل صػػفيـ لنػػا :قمػػت   ىػػؿ النػػارأمػػف اسػػتجاب لػػدعوتيـ كػػاف مػػف 

قػػػاؿ: ىػػػـ مػػػف    ؟ عػػػاجـأـ أعػػػرب ىػػػـ أ؟ أييػػػود ىػػػـ اـ نصػػػارى  ،ف ىػػػؤالءَمػػػ
ف إقمت: فما تأمرني   بناء قومناأأي: ىـ عرب مف  جمدتنا ويتكمموف بالسنتنا 

ف لػػـ إقمػػت، فػػ،  مػػاميـا  اؿ: تمػػـز جماعػ  المسػػمميف و قػػ   ؟الزمػػاف دركنػي ذلػػؾ أ
صػؿ أب تعػّض  فّ أيػا ولػو مػاـ؟ قػاؿ فػاعتزؿ تمػؾ الفػرؽ كمّ إيكف ليـ جماعػ  وال 

  وعػػف روبػػاف  ، متفػػؽ عميػػو .  نػػت عمػػى ذلػػؾأشػػجرة حتػػى يػػدركؾ المػػوت و 
تسػػػتولي  عمػػػيكـ  ىف تػػػداعأـ  الكػػػافرة  مػػػألشػػػؾ ايو   قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل  

 ؿ، يػائػكم  عمى قصعتيا، قػاؿ قاتداعى األكما   عمى ببلدكـ ويأكموف َيراتكـ
عػػػػػداؤنا، بسػػػػػبب قمتنػػػػػا أأي: يسػػػػػيطر عمينػػػػػا   رسػػػػػوؿ الل : َأَوِمػػػػػف قمّػػػػػ  يومئػػػػػذٍ 

أي: تكونػػوف يومئػػذ  كـ كغرػػاء السػػيؿ نػػتـ كريػػر، ولكػػنّ أقػػاؿ: ال، بػػؿ  وكرػػرتيـ ؟
لػذي يحممػو مػاء السػيؿ ضعفاء ال َير فيكـ شأنكـ شػأف ورؽ الشػجر اليػابس ا

فتو أي:  الل مف صدور عدوكـ المياب  منكـ  ولينزعفّ   يطفو فوقو لحقارتو َو
 : ؿئ، قاؿ قا في قموبكـ الوىف وليسمطفّ   عداءكـ الييابونكـ وال يَافونكـأ فّ أ

 قاؿ: حب الدنيا وكراىي  الموت. ، وما الوىف؟ يا رسوؿ الل
نصػاري الجمحػي بػف وىػب األ عميػرعػاد  : بأسورار النواس   إخبارأل 

 ،يػػدي المسػػمميفأا فػػي ا اسػػيرً ؼ وراءه ابنػػو وىًبػػو َمّػػا بنفسػػو لكّنػػدر ناجًيػػمػػف بػػ
َذا يتػذكراف مػا جػرى أف ، مي ألى الكعب  فوجد عندىا صفواف بف إجاء عمير 

 ديػػوف عمػػيّ  الر لصػػفواف: ورب الكعبػػ  لػػو يػػر، قػػاؿ عمليمػػا ولممشػػركيف فػػي بػػد
َػػاؼ عمػػييـ الضػػياع مػػف بعػػدي لمضػػيت أاؿ قضػػييا بػػو وعيػػأ لػػيس عنػػدي مػػا

وقػاؿ لػو: يػا ، ليػو صػفواف إمدين  وقتمتو وكففت شره، فالتفت لى محمد، في الإ
،  ا عيالػػػػؾّمػػػػأو  قضػػػػيو عنػػػػؾ ميمػػػػا بمػػػػغ،أنػػػػا فأ يَّ و عمػػػػدينػػػػؾ كمّػػػػ جعػػػػؿْ ا عميػػػػر



 

170 

 

مػالي  فّ ا  يالي ما امتدت بي وبيـ الحيػاة، و لى عإضميـ والدؾ، فسأأوزوجتؾ و 
 ذف اكػػتـ واَػػؼِ إفػػؿ ليػػـ العػػيش الرغيػػد فقػػاؿ عميػػر: عيـ ويكمػػف الكرػػرة مػػا يسػػ

 ا فقاؿ صفواف: كذلؾ .حدً أحديرنا ىذا وال تطمد عميو 
لى إ، وامتطى فرسو وتوجو سو سما قاتبًل أجعؿ في ر فشير عمير سيفو ف

ذا دَػػػػؿ المدينػػػػ  رهه عمػػػػر بػػػػف إحتػػػػى   المدينػػػػ  ليقتػػػػؿ ىنػػػػاؾ رسػػػػوؿ الل  
 الّ إ، والل مػػا جػػاء  ميػػر بػػف وىػػب عػػدو الل  فقػػاؿ ىػػذا الكمػػب عالَطػػاب  

ف أ  وكونػػػوا حولػػػو واحػػػذروا لػػػى رسػػػوؿ الل  إامضػػػوا  :لشػػػر فقػػػاؿ لجمسػػػائو 
يػػا رسػػوؿ  :  وقػاؿلػى النبػػي  إىػذا الَبيػػث المػاكر، رػػـ بػادر عمػػر يغػدر بػػو 

 الّ إظنػػو يريػػد أبػػف وىػػب قػػد جػػاء متوشػػحا سػػيفو ومػػا الل ىػػذا عػػدو الل عميػػر 
قبػؿ الفػاروؽ عمػى عميػر بػف أف دَمػو عمػيّ أ :و الصػبلة والسػبلـ ا، فقاؿ عميػشرِّ 

ؽ عنقػػو بحمالػػ  سػػيفو، مسػػكو مػػف روبػػو بقػػوة، وطػػوَّ أَػػذ بتبلبيبػػو، أي: أوىػػب و 
  عمػػػى ىػػػذه الحػػػاؿ قػػػاؿ ا راه النبػػػي  فمّمػػػ  ومضػػػى بػػػو نحػػػو رسػػػوؿ الل  

رػػػـ توجػػػو ، رػػػـ قػػػاؿ لػػػو: اسػػػتاَر عنػػػو، فتػػػأَر عنػػػو  ،طمقػػػو يػػػا عمػػػرألعمػػػر: 
اقترب يا عميػر، فػدنا منػو وقػاؿ:  لى عمير بف وىب وقاؿ: ادفُ إ  ؿ  الرسو 

فقػػد  :  نعػػـ صػػباحا، وىػػي تحيػػ  العػػرب فػػي الجاىميػػ  فقػػاؿ لػػو رسػػوؿ الل  أ
ىػػؿ الجنػػ ، أتحيتػػؾ يػػا عميػػر، وىػػي السػػبلـ تحيػػ  كرمنػػا الل بتحيػػ  َيػػر مػػف أ

 ف تفػؾَّ أ رجػوأ مف الذي جاء بؾ يا عمير؟ قاؿ: جئػتُ  :  فقاؿ لو الرسوؿ  
سػػير عنػػدكـ، قػػاؿ: فمػػا بػػاؿ السػػيؼ الػػذي فػػي عنقػػؾ؟ قػػاؿ بنػػي وىػػب األاسػػر أ

قػاؿ لػو الرسػوؿ  ؟ا يػوـ بػدرغنت عنػا شػيئً أحيا الل مف سيوؼ، وىؿ عمير: قبّ 
   : ذي جئت لو يا عمير؟ قاؿ: ما جئػت ا معي، ما الصدقني، كف صادقً أ
 ،و عنػد الحجػر، الكعبػ نت وصػفواف بػف أميػأ : بؿ قعدتَ    لذاؾ، فقاؿ  الّ إ

وعيػػػاؿ عنػػػدي  ف عمػػػيَّ و لصػػػفواف: لػػػوال ديػػػ فتػػػذكرتما قػػػتبلكـ يػػػوـ بػػػدر رػػػـ قمػػػتَ 
ف أصفواف بف امي  دينػؾ وعيالػؾ عمػى  ا، فتحمؿ لؾقتؿ محمدً أحتى  لَرجتُ 

 تقتمني، والل حائؿ بيني وبينؾ.
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رػػـ  ،ؾ لرسػػوؿ اللّنػػأشػػيد أ:  ف قػػاؿأفػػذىؿ عميػػر لحظػػ ، رػػـ مػػا لبػػث   
تينا بو مف َبػر السػماء، أت ا يا رسوؿ الل نكذبؾ بما كنتَ لقد كنّ  : ردؼ يقوؿأ

  لػـ يعمػـ بػو أحػد ميّ أد صفواف بف ، لكف كبلمي م وما ينزؿ عميؾ مف الوحي
لل الػػذي سػػاقني احمػػد أ، ف  اللالّ إتػػاؾ بػػو أو مػػا ّنػػأ يقنػػتُ أنػػا وىػػو، والل لقػػد أ الّ إ

ا رسػوؿ محمػدً  فّ أ الل و الّ إلػو إال  إليؾ سوًقا لييديني إلى اإلسبلـ ، رـ شيد أف
 الل واسمـ.

عمػػر بػػف  الفػػرح حتػػى إفّ  شػػدّ أسػػبلـ عميػػر بػػف وىػػب إوفػػرح المسػػمموف ب
دـ مػف عميػر بػف وىػب حػيف قػ حب اليّ أ  قاؿ: لقد كاف الَنزير الَطاب  

 بنائي.أسبلمو احب الي مف بعض إعمى رسوؿ الل وىو اليـو بعد 
  ف عػػامر قػػاؿ: دَػػؿ رسػػوؿ الل  عػػف عبػػد الل بػػ:  سووقوط األصوونام

ف غادرىػا ربلرػ  أا ناقتو، وكػاف ذلػؾ بعػد مك  يوـ الفتم عمى راحمتو، أي: راكبً 
صػػناـ مشػػدودة أوكػػاف حػػوؿ الكعبػػ ، البيػػت الحػػراـ  ا، فطػػاؼ عمييػػا،عشػر عاًمػػ

  يشير بقضيب في يػده بالرصاص كانت تعبد مف دوف الل ، فجعؿ النبي  
قػػاؿ  اء اْلَحػػؽُّ َوَزَىػػَؽ اْلَباِطػػُؿ ِإفَّ اْلَباِطػػَؿ َكػػاَف َزُىوقًػػاَجػػصػػناـ ويقػػوؿ: لػػى األإ

فػاه، أي: سػقط عمػى  وقد لقالّ إلى صنـ منيا في وجيو إشار أابف عباس: فما 
 الّ إلػػى صػػنـ فػػي قفػػاه إشػػار أيمسػػو القضػػيب، وكػػذلؾ مػػا ف أظيػػره ، مػػف غيػػر 

  وقد .الّ إجيو، حتى ما بقي منيا صنـ وقد عمى و 
ذف الل إو كػػاف بػػػّنػػأ  مػػػف معجزاتػػو   :   ضووى بدعائووا شووفاء المر 

لػى رسػوؿ الل إو يشفي المػريض وقصػ  ذلػؾ الرجػؿ مشػيورة الػذي جػاء ئوبدعا
 فبالتوسؿ بدعاء الرسػوؿ   ،   يشكو فقداف البصر  ا شػديد صػبم بصػيرّ أ

  وقد شكا رابت بف يزيد رسوؿ الل  ، عمى ذلؾ حتى وفاتو  وظؿّ ، البصر 
قػػاؿ فػػدعا لػػي رض، رجمػػي عرجػػاء ال تمػػس بطػػف األ فّ إ ، ا رسػػوؿ اللفقػػاؿ: يػػ

 َرى.األفبرئت حتى استوت مرؿ 
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حػػد حتػػى وقعػػت عمػػى وجنتيػػو أُ تػػادة بػػف النعمػػاف يػػـو قأصػػيبت عػػيف و  
َشػى أحبيػا أأة ي لػي امػر ّنػإيػا رسػوؿ الل  :فقػاؿ  تى بيػا الػى رسػوؿ الل  أف
بسـ : لى موضعيا وقاؿ إه وردىا   بيدَذىا رسوؿ الل  أف رأتني تقذرني فإ

ا، وكانػػت ال حػػّدىما نظػػرً أو  حسػػف عينيػػوأفكانػػت  ،الل وقػػاؿ: الميػػـ اكسػػو جمػػااًل 
 اَرجو البييفي.  . ذا رمدت االَرىإترمد 

صػػبم أو جػػيء بصػػبي قػػد ّنػػأ    عػػف ابػػف عبػػاس  ومػػف معجزاتػػو  
نػػت أقػػاؿ: نػػا؟ أ  مػػف ف ولػػد، فقػػاؿ لػػو رسػػوؿ الل  أا لػػـ يػػتكمـ قػػط منػػذ شػػابِّ 

 َرجو البييقي.أ . رسوؿ الل
،  فػدَمت  وعف معرض بف معيقيب اليماني قاؿ: حججت حج  الوداع

جػػاء رجػػؿ مػػف  :ا قػػاؿورأيػػت منػػو عجًبػػ  بمكػػ  فرأيػػت فييػػا رسػػوؿ الل   ادارً 
ىؿ اليمام  بغبلـ يوـ ولػد، أي: عمػره يػـو واحػد بػؿ سػاعات، فقػاؿ لػو رسػوؿ أ

، بػارؾ الل   قػاؿ: صػدقتَ الل  نت رسػوؿ أقاؿ: نا؟ أف مَ  ،  يا غبلـالل  
 . : مبػارؾ اليمامػ  يوفكنا نسم الغبلـ لـ يتكمـ بعد ذلؾ حتى شبّ  فّ إفيؾ، رـ 

 رواه البييقي
و كػػػاف مسػػػتجاب ّنػػػأ  ومػػػف معجزاتػػػو  :    اسوووتجابة اي لدعائوووا 

يمػا كرػر مالػو وولػده وبػارؾ فأيػـ   فقػاؿ: المنس  أ، فقد دعا لَادمو  الدعاء
نػػػس أـ أـ سػػػميـ وىػػػي أ فّ إ، وفػػػي حػػػديث رواه مسػػػمـ  رواه البَػػػاري. عطيتػػػو أ

  نػػػس  أف أ، وفػػػي الصػػػحيم  ف يػػػدعو لػػػو بػػػذلؾأ  طمبػػػت مػػػف الرسػػػوؿ  
،  مػف كرػرة المػاؿ وكاف لو نحو مئ  ولد وكرر مالو حتى مؿّ ، عاش مئ  سن  

حسػػنيما   بيتػػيف مػػف الشػػعر فاستمػػاـ الرسػػوؿ  أنشػػد النابغػػ  الجعػػدي أوقػػد 
 :أي،ال يفضػػض الل فػػاؾ  :    لغػػ  ومعنػػى، فقػػاؿ لػػو الرسػػوؿ  الرسػػوؿ  

وكاف ، صبم عمره مئ  سن  ولـ تسقط منو سف واحدة أسنانؾ، فأيسقط الل  ال
 رواه البييقي..  احسف الناس رغرً أمف 
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ر، قػػػواريمػػػف    مػػػاء فػػي قػػػدح حطػػب رسػػػوؿ الل  أوسػػقى عمػػػرو بػػػف 
ا وتسػعيف َػذىا فقػاؿ: الميػـ جممػو، فبمػغ عمػره ربلرًػأف ، فرأى فيو شػعره بيضػاء

 سن  وما في عينو ورأسو شعرة بيضاء. رواه احمد.
قػػاؿ عتيبػػ  بػػف  [ٔالػػنجـ: ] َوالػػنَّْجـِ ِإَذا َىػػَوى  ولمػػا تػػبل رسػػوؿ الل 

ا مػف كبلبػػؾ، عميػو كمًبػ طْ الميػـ سػػمّْ  :    بػػرب الػنجـ، فقػاؿ ابػي ليػب، كفػرتُ 
سػػػد فجعمػػػت أذا كػػػانوا بالشػػػاـ زأر إفػػػي قافمػػػ  حتػػػى صػػػحابو أد فَػػػرج عتيبػػػ  مػػػ

 نػػت فػػي ىػػذا إالّ أأي شػػيء ترتعػػد؟ فػػو الل مػػا نحػػف و  فرائصػػو ترتعػػد، فقيػػؿ مػػف
رض مػف ذي ليجػ  ، ال والل ما أقمت ىذه األا دعا عميَّ محمدً  فّ إسواء، فقاؿ: 

 صدؽ مف محمد.أ
طوه يـ ووسػػنفسػػيـ بمتػػاعأحػػاطوا أحػػاطوا بػػو و أوبعػػد العشػػاء عنػػد النػػـو 

ليػػػو إ حتػػػى انتيػػػى  رجػػػبًل سػػػد يستنشػػػؽ رؤوسػػػيـ رجػػػبًل بيػػػنيـ ونػػػاموا، فجػػػاء األ
رػـ مػات.  صدؽ الناس،أا ف محمدً إ :لـ اقؿ لكـ أفمضغو مضغ ، وىو يقوؿ: 
 سفراييني. ذكر ىذه القص  يعقوب األ

ا ال : كػػػؿ بيمينػػػؾ، قػػػاؿ: مسػػػػتيزئً  كػػػؿ رجػػػؿ عنػػػده بشػػػمالو، فقػػػاؿ لػػػوأو 
 ت يمينو.لى فيو بعد، فشمّ إا رفعيا ت، فمستطيد، قاؿ: ال استطعأ

 :  قػػاؿنػػس بػػف مالػػؾ  أى البَػػاري ومسػػمـ فػػي صػػحيحييما عػػف رو و 
عرابػػي أ  يَطػػب قػػاـ صػػاب النػػاس القحػػط وفقػػداف المػػاء فبينػػا رسػػوؿ الل  أ

 :ف يسػػقينا. قػػاؿأ لنػػا يػػا رسػػوؿ الل ىمػػؾ المػػاؿ وجػػاع العيػػاؿ فػػادعو الل :فقػػاؿ
، قػاؿ  سػحابي  قطع  رقيقػ  مػف الأي السماء   يديو وما ففرفد رسوؿ الل  
أيػػت المطػػر ينسػػاب اؿ رػػـ لػػـ ينػػزؿ عػػف منبػػره حتػػى ر بػػمرػػاؿ الجأفرػػار السػػحاب 

ف الغػد ومػف بعػد الغػد والػذي يميػو نس فمطرنا يومنػا ذلػؾ ومػأعمى لحيتو، قاؿ 
: يػا رسػوؿ الل تيػدـ  و رجػؿ غيػرهأعرابػي اؿ ذلػؾ األفقػ ، َػرىلى الجمع  األإ
     ، فتبسػػـ الرسػػوؿف يمسػػؾ عنػػا المطػػرأالمػػاؿ فػػادعو الل لنػػا  بنػػاء وغػػرؽال

لػػى إ  يشػػير بيػػده َػػذ رسػػوؿ الل  أوقػػاؿ: الميػػـ حوالينػػا وال عمينػػا فيديػػو فرفػػد 
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 انقشػػػػد عنيػػػػا الغمػػػػاـ حتػػػػى ابتعػػػػدت الّ إلػػػػى ناحيػػػػ  منيػػػػا إالسػػػػماء، فمػػػػا يشػػػػير 
وديػػاف لَػػذ المطػػر ينػػزؿ عمػػى اأحاطتيػػا مػػف جوانبيػػا فأالمدينػػ  و ف السػػحب عػػ

حػد أا، فمـ يػأت صبم الماء يسيؿ في الوادي شيرً أوالجباؿ المحيط  بيا، حتى 
 حدث الناس بغيث الل وجوده. الّ إطراؼ المدين  أمف 

بػو أعدائػو منػو، فقػد كػاف  أ دّْ لَػَوؼ أ  ومف معجزاتو   : ) هيبتا 
ا تيابػػػو ا شػػػجاعً  قويِّػػػجيػػػؿ  عمػػػرو بػػػف ىشػػػاـ مػػػف سػػػادات قػػػريش، وكػػػاف رجػػػبًل 

  حتػى يش ويسمعوف كبلمو، وىو في قومو يضاىي عمر بف الَطػاب  قر 
  يػدعو ا مػف ىػذيف الػرجميف فقػاؿ  حػدً أف ييػدي أ  دعػا ربػو الرسػوؿ   فّ إ

 و عمرو بف ىشاـ.أحد العمريف عمر بف الَطاب أبلـ بساإل عزَّ أ: الميـ  ربو
لػػػػى مكػػػػ  لبيعيػػػػا إش ومعػػػػو جمػػػػاؿ قػػػػدـ بيػػػػا وكػػػػاف رجػػػػؿ مػػػػف قبيمػػػػ  أرا

لػى مكػ ، إرمنيا، وبعد مدة جاء ىذا الرجؿ  بو جيؿ، رـ لـ يعطأاىا منو فاشتر 
لػػى نػػاد مجتمػػد فيػػو المشػػركوف، فقػػاؿ إبػػي جيػػؿ، فجػػاء أولػػـ يكػػف يعػػرؼ بيػػت 

بي الحكـ عمػرو بػف ألى بيت إتي معي أيَاطبيـ، يا معشر قريش مف منكـ ي
قػػي َػػذ حأبي جيػػؿ فيأبػػ  ف لقبػػو الرسػػوؿ  أقبػػؿ  وىكػػذا كػػاف يمقػػب ،ىشػػاـ 
تػرى ذلػؾ أىػؿ ذلػؾ المجمػس، أ ، فقػاؿ لػو ، عػابر سػبيؿ ي رجؿ غريبمنو فإنّ 
ا مػػنيـ، ىػػو الػػذي قربًيػػا   فقػػد كػػاف جالًسػػوىػػـ يقصػػدوف رسػػوؿ الل   ؟الرجػػؿ

قػػد قػػالوا ذلػػؾ وىػػـ يسػػتيزئوف بػػو، ف :ليػػوإَػػذ حقػػؾ منػػو، فاذىػػب أف يأيسػػتطيد 
عػػػداوة عممػػػوف شػػػدة اليػػػـ كػػػانوا ينّ أل  ف يورطػػػوا رسػػػوؿ الل  أيـ يريػػػدوف نّ أكػػػ

و لػػػـ يكػػػف ّنػػػأل ا ليػػػو، فقػػػاؿ: يػػػا عبػػػد اللإراشػػػي بينيمػػػا، فػػػذىب ىػػػذا الرجػػػؿ األ
حكـ مطمني حقي، فمـ يعطنػي با الأ فّ إ:  و رسوؿ اللنّ أيعرؼ اسمو ولـ يعمـ ب

نػا رجػؿ أبػو لػي، و أبرمنيا عدة مػرات فمػـ ي بؿ التي بعتيا لو وقد طالبتورمف اإل
شػاروا أفَػذ حقػي منػو أت ىػؤالء القػوـ عػف رجػؿ يلأغريب عابر سبيؿ، وقػد سػ

وه ه، فممػا ر  ليػوإاؿ: تعاؿ معي ننطمػؽ ، ق لي حقي منو يرحمؾ الل اليؾ، فَذ
بو الحكػـ بمحمػد، فػذىب رسػوؿ أمنيـ اتبعيما فانظر ماذا سيصند  قالوا لرجؿ
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ف ، فطػػرؽ عميػػو البػػاب، فقػػاؿ: َمػػ بػػي جيػػؿألػػى بيػػت إراشػػي ألومعػػو ا  الل  
وجيػو. مػف شػدة  ليػو وقػد تغيػر واصػفرّ إفَػرج  ليَّ إفاَرج ، محمد :  ىذا؟ قاؿ

لرجػؿ حقػو، قػاؿ نعػـ، ال عػط ىػذا اأ :  ا َرج قاؿ لو الرسػوؿ  الَوؼ، فممّ 
ػػرج عطيػػو حقػػو، فػػدَؿ أتبػػرح حتػػى  راشػػي ، فػػاعطى لمرجػػؿ األ اليػػو مسػػرعً إَو

لل ، رػـ انصػرؼ رسػوؿ ا رمف الجماؿ التي اشػتراىا لػـ يػنقص منيػا فمػس واحػد
   راشػػي حتػػى وقػػؼ قبػػؿ األألػػى حيػػث مػػا تريػػد، فإانصػػرؼ راشػػي، وقػػاؿ لؤل

َػذ لػي حقػي فعجبػوا لقولػو، أا، قػد والل عمى ذلؾ المجمس، فقاؿ: جزاه الل َيرً 
 لػػىإلينظػػر مػػف بعيػػد مػػاذا سػػيحدث، جػػاء  ارػػـ جػػاء الرجػػؿ الػػذي بعرػػوه جاسوًسػػ

 الّ إلعجػب، والل مػا ىػو ا مػف ايػت؟ قػاؿ: عجًبػأزمبلئو، فقالوا لو: ويحػؾ مػاذا ر 
ف ضرب بابو فَرج وما معو روحو، يعني مف شدة َوفو، فقاؿ: نعـ ال تبرح أ

ف أبػو جيػؿ أرـ لػـ يمبػث ، اه يّ إعطاه أليو بحقو فإليو حقو، فدَؿ إَرج أحتى 
ينػاؾ مرػؿ ىػذه أقػط؟ مػا ر  ينا مػا صػنعتَ أقالوا لو: ويمؾ مالؾ؟ والل ما ر جاء، ف
بػابي وسػمعت صػوتو  ف ضرب عميَّ أ الّ إحكـ، ما ىو ف قبؿ، فقاؿ ويالحال  م

بػػػػؿ ا مػػػػف اإل عظيًمػػػػبًل سػػػػو فحػػػػأفػػػػوؽ ر  يػػػػتُ أليػػػػو، فر إ جػػػػتُ ا رػػػػـ َر رعًبػػػػ تُ ْئػػػػمِ مُ فَ 
يتو وقد فتم أر ، نيابو أوال عظم  رقبتو وال مرؿ يت مرؿ عظمتو أ الجماؿ  ما ر 

 .كمني ذلؾ الفحؿألستجب لطمبو ألو لـ أبيُت ، لل لو ، وا فاه
، و قػبض حصػيات سػبد ّنػأ  ومف معجزاتو   : اد والحيوانكالم الجم

وكػػاف ذلػػؾ ، طنػػيف كطنػػيف النحػػؿ  د ليػػفّ مِ حتػػى ُسػػ حفَ فػػي كفػػو فسػػبّ  وضػػعيفّ 
بي بكر وعمر وعرماف  رضي الل عنيـ  وىذا الحديث رواه أبي ذر و أبحضرة 

 البييقي والطبراني. 
لنبػػي مشػػي مػػد اأعػػف عمػػي كػػـر الل وجيػػو، قػػاؿ: كنػػت وروي الترمػػذي 

  الّ إاحييػػػا، فمػػػا اسػػػتقبمو حجػػػر وال شػػػجر لػػػى بعػػػض نو إ  فػػػي مكػػػ  فَرجنػػػا 
ا عػػرؼ حجػػرً ي ألّنػػإ:  وقػػاؿ رسػػوؿ الل   ، قػػاؿ: السػػبلـ عميػػؾ يػػا رسػػوؿ الل

 رواه مسمـ.. ف آلي ألعرفو انّ إ ،بعث أُ ف أقبؿ  بمك  كاف يسمـ عميَّ 
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لل عميو سمم  رضي الل عنيا قالت ، كاف رسوؿ الل صمى ا ـّ أعف و 
ذا إف احدً أفمـ ير  ذا مناد يناديو يا رسوؿ الل فالتفتَ إف، وسمـ في الصحراء 

فقاؿ  ،فدنا منيا ، اقترب  مني يا رسوؿ الل ادفُ  :ظبي   غزال   مورق  فقالت
ني لي َشفيف  ولديف صغيريف  في ذلؾ الجبؿ فحمَّ  فّ إ؟ قالت : ما حاجتؾِ 

قالت: عذبني الل بعذاب ؿ: وتفعميف؟ ليؾ قاإرجد أرضعيما رـ أذىب فأحتى 
ورقيا أشفييا رـ رجعت فَ فأطمقيا فذىبت فأرضعتْ  ،فعؿأف لـ إالعشار 
تطمؽ ىذه الظبي   نعـ : قاؿ ؟لؾ حاج  بيا يارسوؿ اللأعرابي فقاؿ فانتبو األ

ا محمدً  فّ أشيد أو ،  الل الّ إمو غال ف أشيد أطمقيا فَرجت تعدو وىي تقوؿ أف
 َرجو الطبراني عف المعجـ الكبير.أرسوؿ الل ، 
وىػو حيػواف صػحراوي صػغير مػف جػنس الزواحػؼ  عرابي بضػبٍّ أوجاء 

  وىػػػو فػػي مجمسػػو بػػػيف يمكػػف قبضػػو وحممػػػو باليػػد، جػػاء بػػػو إلػػى الرسػػوؿ  
صػناـ   بلت والعػزى  يحمػؼ باألعرابي: والػصحابو رضي الل عنيـ، فقاؿ األأ

مػػف تحػػت  عرابػػي الضػػبّ رج األَأ، فػػؾ حتػػى يػػؤمف بػػؾ ىػػذا الضػػبّ بػػ نػػتُ مهال 
،  يػػػا ضػػػبّ  :    فقػػػاؿ رسػػػوؿ الل  رسػػػوؿ الل  طػػػو وطرحػػػو بػػػيف يػػػدي بإ
 ا: لبيػػػؾ وسػػػعديؾ يػػػابمسػػػاف عربػػػي مبػػػيف يسػػػمعو القػػػوـ جميًعػػػ جػػػاب الضػػػبّ أف

الذي  :  ؟ قاؿ الضبّ : مف تعبد يا ضبّ   ، فقاؿ لو رسوؿ الل   رسوؿ الل
وفػػػي البحػػػر سػػػبيمو، وفػػػي الجنػػػ  ،  رض سػػػمطانوفػػػي السػػػماء عرشػػػو وعمػػػى األ

؟ فقػػاؿ: نػػا يػػا ضػػبّ أفمػػف   ، فقػػاؿ رسػػوؿ الل   ، وفػػي النػػار عقابػػو رحمتػػو
اتـ النبيػيفأ فمػم مػف صػدقؾ، وقػد َػاب مػف أ، لقػد  نت رسوؿ رب العالميف َو

 عرابي .مف األأكذبؾ، ف
  دَػػػػؿ بسػػػػتاف رجػػػػؿ مػػػػف رسػػػػوؿ الل  فّ أوعػػػػف عبػػػػد الل بػػػػف جعفػػػػر 

فَّ فػذرفت عينػاه بالػدموع   حػى رسػوؿ الل  أمؿ فمما ر وكاف فييا ج نصاراأل
، رػـ قػاؿ: مػف صػاحب ىػذا    فمسم دموعو، فسكفليو رسوؿ الل  إ، فأتى 
تتقػػي  الأاؿ: ىػذا لػي يػا رسػوؿ الل، فقػاؿ: نصػار فقػفجػاء فتػى مػف األ ؟الجمػؿ
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تعبػػو ؾ تجيعػػو وتّنػػألػػي إو شػػكا ّنػػإف ؟ اىػػايّ إ للاىػػذه البييمػػ  التػػي ممكػػؾ الل فػػي 
 ؾ. در تسرواه الحاكـ في الم . في العمؿ
قاؿ: ىجـ ذئب عمى شاة  غنـ    بي سعيد الَدري  أوعف  

ذنبو، جمس، فقاؿ  قعى الذئب عمىأىا، فتبع  الراعي فانتزعيا منو فَذأف
اؿ: يا عجبي فق ؟! ليإا ساقو الل ، تنزع مني رزقً  ال تتقي اللأالذئب لمراعي، 

د عجب مف ذلؾ؟ محمأبرؾ بَأال أفقاؿ الذئب: س، نذئب يكممني كبلـ اإل
قبؿ الراعي يسوؽ أنباء ما قد سبؽ، قاؿ: فأبيررب  بالمدين   يَبر الناس ب

تى رسوؿ أو في زاوي  مف زوايا المدين  رـ غنمو حتى دَؿ المدين  فجعؿ غنم
الصبلة جامع ، رـ َرج   مر رسوؿ الل  أى وسمد فأَبره بما ر أ  فالل  
يت وسمعت أىؿ المدين  بما ر أَبر أَبرىـ، أي: أ  لمراعي، الرسوؿ  فقاؿ 

تقوـ الساع  حتى    صدؽ، والذي نفسي بيده الَبرىـ، فقاؿ رسوؿ الل  أف
 حمد والبييقي. أ. رواه  نستكمـ السباع اإل
كممو الذئب   الذي الراعيالرجؿ   فّ أحمد ورجالو رقات وفيو أورواه 
كوع بف ىباف بف األإ :اسمو  فّ أ ،كرت كتب السيرة سمـ وذأف اكاف ييوديِّ 

 عباد.
  ي حبيبو المصطفى  ف يسمّ أراد الل سبحانو أ : سراء والمعراجاإل

ذى اض قومو عنو ومما لقي منيـ مف األعر صابو مف إأوىو في مك ، مما 
مر أالبغؿ والحمار ف ليو جبريؿ في ليم  ومعو البراؽ وىو داب  بيفإفبعث 

سري بو في تمؾ الميم  فأُ   ف يصعد عمييا رسوؿ الل  أو السبلـ جبريؿ عمي
لى بيت المقدس في الشاـ والمساف  بيف مك  وبيت المقدس مسيرة شير في إ

تى بمغ رج بو الى السماوات فاعتبلىا حذلؾ الوقت رـ مف بيت المقدس عُ 
ف لـ و مكانّ ألا لى سدرة المنتيى فتركو جبريؿ إالسماء السابع  رـ انتيى 

قبلـ التي تكتب َذ يسمد فييا صريؼ األأحتى  نس وال جافّ إيبمغو قبمو 
لى بيت إرض لى األإلو ما جرى في ىذه الرحم  رـ نزؿ المقادير رـ جرى 

لى بيتو في مكو، إصمى الفجر فيو وعاد ، فالمقدس المكاف الذي منو عرج 
لى بيت إسري بو و قد أُ قومو بأنّ   َبر رسوؿ الل  أا لمّ  كؿ ذلؾ في ليم .
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ما  فّ إ  رـ قالوا لو بو بكر  ألى السماء كذبوه وصدقو إ بو رجالمقدس وعُ 
 ليو وعدت في ليم  واحدةإؾ ذىبت نّ أنت تزعـ أبيف مك  والقدس مسيرة شير و 

  ا فيما تقوؿ فيات لنا عبلمات تدؿ عمى صدقؾ، فقاؿ  ف كنت صادقً إ، ف
في  بؿ  الجماؿ  تعود لكـكب مف اإلي مررت بر نّ أؿ لكـ قو أي  ما همف  فّ إ

ا فممّ  ،وصافو كذا وكذا يصمكـ في يوـ كذاأمكاف كذا وكذا، يتقدميـ جمؿ 
ا مف نصؼ النيار حتى شرؼ الناس ينظروف حيف كاف قريبً أكاف ذلؾ اليوـ 

ىؿ مك  يتقدميـ ذلؾ الجمؿ فرأوه عمى نفس أقبؿ الركب المؤلؼ مف جماؿ أ
 . ىذا ما رواه البييقي،  رـ قاؿ: قاؿ   الوصؼ الذي وصفو رسوؿ الل

الناس  فّ أصبحت بمك  وعرفت أسري بي فا كاف ليم  أُ : لمّ  رسوؿ الل  
بو جيؿ فجاء حتى جمس بيف يديو، أبي  ا فمرّ  حزينً معتزاًل  فقعدتُ  مكذبيَّ 

الل نعـ قاؿ: وما ىو؟  فقاؿ لو كالمستيزئ ىؿ كاف مف شيء؟ فقاؿ رسوؿ
رـ  لى بيت المقدس قاؿ :إيف؟ قاؿ: ألى إالميم  قاؿ:  سري بيني أُ إقاؿ 

بو جيؿ ولـ يكذبو مَاف  أظيرانينا؟ قاؿ: نعـ. فسكت عندئذ صبحت بيف أ
سمعوا منو ما سمد ىو ليو قومو ليإذا دعا إ  كبلمو ف يبدؿ رسوؿ الل  أ

  تحدريـ بما حدرتني فقاؿ رسوؿ الل  أف دعوت قومؾ إرايت أمنو، فقاؿ: 
  رـ لى رسوؿ الل  إلؤي وجاء بيـ بو جيؿ بني كعب بف أـ. فدعا : نع

،  سري بي الميم أُ ي نّ إ : قومؾ بما حدرتني، فقاؿ رسوؿ الل   ثْ قاؿ: حدّْ 
صبحت بيف ظيرانينا؟ قاؿ: ألى بيت المقدس، قالوا: رـ إيف؟ قاؿ ألى إفقالوا: 

سو أديو عمى ر ح يضد ينعـ  فصار القـو منيـ مف راح يصفؽ ومنيـ مف را
قصى في ف تصؼ لنا المسجد األأا رـ قالوا: وىؿ تستطيد ا ومكذبً متعجبً 

  ى المسجد، فقاؿ رسوؿ الل  ألى ذلؾ البمد ور إالقدس؟ وفييـ مف قد سافر 
  كاف الرسوؿ   فّ أ الّ إ،  ليـ، أي اصؼ ليـ معالـ القدس : فأَذت انعت

معالمو، وصار القـو بيف لو كؿ  فمـ تتببيت المقدس في فمسطيف ليبًل  قد مرّ 
و عندىا نّ إ:   سئم  حتى التبس عميو بعض الوصؼ فيقوؿ  يكرروف مف األ

ف يرفد المسجد ألى جبريؿ إوحى الل مرميا قط، فأ كرب  ما كربتُ  كربتُ 
َذ في تمؾ المحظات الحرج  فأ  قصى ويضعو بيف يدي رسوؿ الل  األ

لى إعميو الصبلة والسبلـ ينظر  وَذ ىوأ  القوـ يسألوف رسوؿ الل  
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قصى ويصؼ ليـ ما يطمبونو ويجيبيـ عف كؿ ما يسألونو حتى المسجد األ
ا النعت  أي الوصؼ  فو الل لقد مأ :  وقالوا اعترؼ القـو بصدقو  

 ئم  الرقات.وىذا ما رواه األ . صابأ
رسػػوؿ  فّ أصػػبياني فػػي كتػػاب دالئػػؿ النبػػوة، بػػو نعػػيـ األأوروى الحػػافظ 

با سفياف، ألى قيصر ممؾ الرـو  ىرقؿ  فوجد إ  بعث دحي  بف َميف  لل  ا
بي أف في الشاـ مف التجار وجيء بػسبلمو، فاستدعى ىرقؿ مَ إوكاف ذلؾ قبؿ 

بػا سػفياف أَػذ ىرقػؿ يسػأؿ أف  عػداء رسػوؿ الل  أسفياف وقد كاف وقتئػٍذ مػف 
ا يتعمػػؽ فيمػػ  وصػػاؼ محمػد  أو مػػف التجػار َمفػػو فكػػاف يسػألو عػػف صػحابأو 

جاب  بذكر بو سفياف يصدؽ في اإلأليو فكاف إَبلقو وما كاف يدعوىـ أبنسبو و 
  وكػػاف يتمنػػى لػػو يكػػذب عميػػو ليسػػيء مػػف سػػمع  السػػيرة الحسػػن  لمرسػػوؿ  

ف أف يفعػؿ ذلػؾ َشػي  أو كمػا يقػوؿ لػـ يسػتطد نّ أ الّ إ ،  عند ىرقؿ محمد  
قػوؿ أف أ مػا منعنػي مػف والل يكذبو التجار َمفػو فػيعمـ بكذبػو ىرقػؿ لػذلؾ قػاؿ:

َػذىا عمػي وال أميػو كذبػ  يكػذب عأف أكره أي نّ أ الّ إسقطو مف عينو أ عميو قواًل 
يػا الممػؾ يّ أسػري بػو قػاؿ: فقمػت: أُ  حتػى ذكػرت قولػو ليمػ  ، يصدقني في شػيء

و يػزعـ لنػا ّنػإ : و قػد كػذب؟ قػاؿ: ومػا ىػو؟ قػاؿ: قمػتنّ أا تعرؼ َبرؾ َبرً أال أ
جػػػاء مسػػػجدكـ ىػػػذا  فػػػي رض الحػػػـر  مكػػػ   فػػػي ليمػػػ  فأ رضػػػناأو َػػػرج مػػػف ّنػػػأ

بػػو سػػفياف أوكػػاف ، لينػػا تمػػؾ الميمػػ  قبػػؿ الصػػباح إيميػػا ورجػػد إالقػػدس  مسػػجد 
و ّنػػأ الّ إا قػػد كػػذب ىػػذه المػػرة محمػػدً  فّ أف يقػػوؿ لػػو قيصػػر ممػػؾ الػػروـ بػػأوقػػد يت

بػو أ، فقػاؿ لػو    وصػدقوبا سفياف ويؤكػد لػو صػح  مػا رواه محمػد  أيفاجئ 
ي كنػت ال ّنػإادؽ في زعمو ىذا؟ فقاؿ لو قيصر: و صنّ أوكيؼ عممت  :سفياف

قصػػى، فممػػا كانػػت تمػػؾ الميمػػ ، يقصػػد بػػواب المسػػجد األأغمػػؽ أنػػاـ ليمػػ  حتػػى أ
غمقػت ألػى بيػت المقػدس، قػاؿ: إسػري فييػا أُ و ّنػأ  الميم  التػي ذكػر الرسػوؿ  

ميػػػو تمكػػػف مػػػف غمقػػػو فاسػػػتعنت عأميػػػا غيػػػر بػػػاب واحػػػد غمبنػػػي فمػػػـ بػػػواب كاأل
ف نحركػػػو أغمقػػػو فمػػػـ نسػػػتطد جميعػػػا ف كػػػاف معػػػي فعالجنػػػاه نريػػػد بعمػػػالي، وَمػػػ
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ىػذا البػاب  فّ إليػو فقػالوا: إليػو النجػاجرة فنظػروا إ، فػدعونا ما نػزاوؿ بػو جػببًل نّ أك
ف نحركػػو حتػػى نصػػبم فننظػػر مػػاذا أنػػا ال نسػػتطيد نّ إف، سػػقط عميػػو كػػذا وكػػذا 

 مصػػراعيو فممػػا أصػػبحتُ ا عمػػى حػػدث لػػو، قػػاؿ: فرجعػػت فتركػػت البػػاب مفتوًحػػ
ذا الحجػػر إا، فػػالبػػاب ال يػػزاؿ مفتوًحػػ لػػى المسػػجد فػػي الصػػباح فوجػػدتُ إجئػػت 

  ذكػر والرسػوؿ  ،   رػر مػربط لداّبػأذا فيػو ا  رقػوب و الذي في زاوي  المسجد م
مػػى المقػػدس ربػػط البػػراؽ وىػػو الدابػػ  التػػي ركبيػػا فػػي غو حػػيف وصػػؿ بػػالبراؽ ّنػػأ

مػػػا حػػػبس ىػػػذا  :صػػػحابيفقمػػػت أل :صػػػَرة فػػػي ناحيػػػ  المسػػػجد، فقػػػاؿ: قيصػػػر
عمػػى نبػػي وقػػد  الّ إا ىػػذه الميمػػ   ؾ ىػػذا البػػاب مفتوًحػػالبػػاب الميمػػ   أي: مػػا تػػر 
 صمى الميم  في مسجدنا.

حػػدى وربلرػػيف سػػنو اسػػتمرت مػػف عيػػد مبعػػث إوىرقػػؿ ىػػذا حكػػـ الػػرـو 
 فّ أا رسػوؿ الل و محمػدً  فّ أا بػ  وقد كػاف مؤمًنػ  حتى َبلف  عمر  النبي  

نجيؿ الػذي كػاف يػديف بػو، وفػي ىذا ما كاف يعممو مف اإل، رضو أغ ممكو سيبم
لػػػؼ وكػػػاف عػػػػدد أسػػػمموف الػػػرـو وكػػػانوا يبمغػػػوف مئتػػػي معركػػػ  مؤتػػػ  واجػػػو الم

ا ليذا الجػيش رػـ ف رسوؿ الل زيد بف حارر  قائدً الؼ، وقد عيَّ هالمسمميف ربلر  
ف قتػػػؿ ا  و ، بػػي طالػػب أمػػف بعػػده جعفػػر بػػف إف قتػػؿ زيػػد يتػػولى القيػػادة : قػػاؿ 

فممػػا واجػػو المسػػمموف ىػػذا ، جعفػػر يتػػولى القيػػادة مػػف بعػػده عبػػد الل بػػف رواحػػ  
العدد الكبير مف الروـ فػي ىػذه المعركػ  قتػؿ ىػؤالء القػادة الربلرػ  مػف صػحاب  

  الذي   فبحث المسمموف عف قائد ليـ فبرز َالد بف الوليد  رسوؿ الل  
ر مػف أف يرػأ  راد الرسوؿ  أف، مف ىذه المعرك  بسبلـ  ف ينسحبأاستطاع 

، فجيز جيشػا قػاده بنفسػو وتوجػو بػو لقتػاؿ الػرـو فػي غػزوة سػميت غػزوة  الرـو
ف أاسػتطاع الػذي   ا لمواجيػ  جػيش محمػد  ا كبيػرً فجيز ىرقؿ جيشً ، تبوؾ 

يػػدَؿ القػػرى والمػػدف التػػي كانػػت تحػػت سػػيطرة الػػرـو وكػػاف حكػػاـ ىػػذه القػػرى 
ا مف جيش ىرقؿ الذي كاف   قريبً د  صبم جيش محمأليـ، و والمدف عمبلء 

ولػـ يبعػػث ، ا ىرقػػؿ لػـ يحػرؾ سػػاكنً  فّ أ الّ إا وعػدة، يفػوؽ جػيش المسػػمميف عػددً 
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و لػػو فعػػؿ ّنػػأاتػػؿ جنػػود المسػػمميف عمػػى الػػرغـ مػػف ا مػػف جنػػوده ليقا واحػػدً جنػػديِّ 
ىرقؿ  فّ أفي ذلؾ  والسرّ ، ا مف ىذا و لـ يفعؿ شيئً نّ أ الّ إف ينتصر، أالستطاع 
 فّ أالل سػػبحانو سػػيحقؽ لػػو مػػا يريػػد و  فّ أا رسػػوؿ مػػف الل و محمػػدً  فّ أ كػػاف يعمػػـ

 جيشو سيصؿ الشرؽ والغرب بفتوحاتو، 
بػػو مػػف ىنػػاؾ الػػى السػػػماء سػػري بػػو الػػى القػػدس وعػػرج أ  والرسػػوؿ  

يػػػؿ عميػػػو لػػػى سػػػدرة المنتيػػػى حتػػػى بمػػػغ المكػػػاف الػػػذي تركػػػو فيػػػو جبر ا  السػػػابع  و 
تـ ذلؾ فػي سػاع  ، قدار الناس أكتب قبلـ التي تالسبلـ وسمد فيو صريؼ األ
يف نبيػاء عنػد القػدـو وودعػوه حػوقد اسػتقبمو األ، مف ليم  بروحو وبجسده نفسو 

  سػيد و  ّنػألػى إشػارة إليكػوف ذلػؾ ا ا مامً إلى مك  وصمى بيـ إىـ بالرجوع 
 نبياء في الدنيا واالَرة.الرسؿ واأل

لتػي   بالحمقػ  اّبػسري بو الى بيت المقدس ربط الداأ  حيف والرسوؿ  
وصمى بو ركعتػيف رػـ عػرج ، قصى نبياء، رـ دَؿ في المسجد األتربط بيا األ

ا مػػػػف الرسػػػػؿ ى فييػػػػا عػػػػددً أفػػػػر ، ماوات واعتبلىػػػػا سػػػػماء بعػػػػد سػػػػماء لػػػػى السػػػػإ
ى ابني الَال  عيسى ويحيى عمييما السبلـ في السماء الراني  أفقد ر  ،نبياءواأل

دريػس ا  و ، حسػف فػي السػماء الرالرػ  عطى شطر الأوقد ، ويوسؼ عميو السبلـ 
وىػػاروف عميػػو السػػبلـ فػػي السػػماء الَامسػػ  ، عميػػو السػػبلـ فػػي السػػماء الرابعػػ  

منيـ كاف يرحب بو ويدعو لو  وموسى عميو السبلـ في السماء السادس ، وكؿّّ 
بػػػا أبػػػراىيـ عميػػػو السػػػبلـ إى فييػػػا أى السػػػماء السػػػابع  فػػػر لػػػإرػػػـ صػػػعد ، بػػػالَير 

  لػى نبينػا محمػد  إوحػى الل ألى سدرة المنتيى وعندىا إا نبياء رـ اعتبلىاأل
تػػػو الصػػػبلة َمسػػػيف مػػػرة فػػػي كػػػؿ يػػػوـ رػػػـ مّ أعمػػػى  رضػػػتْ وحػػػي وعنػػػدىا فُ أمػػػا 

وفي  ىذا ما رواه الشيَاف، البَاري ومسمـ.. نقصت فصارت َمس صموات 
 وعػػف ولػػى رجػػبًل ى فػػي السػػماء األأر   الرسػػوؿ   فّ أسػػراء والمعػػراج حػػديث اإل

وعػف ، لػييـ ضػحؾ إذا نظر إ  سودة َمؽ كرير مف الناسأودة  أي: سأيمينو 
ىػػػذا  مػػػف :  جبريػػػؿؿ رسػػػوؿ الل  ألػػػييـ بكػػػى، فسػػػإذا نظػػػر إسػػػودة أشػػػمالو 
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سودة التي عف يمينػو ذريتػو ألوا ،دـ عميو السبلـ هو نّ إنو؟ فقاؿ: أالرجؿ وما ش
مػػف  تػػي عػػف شػػمالو ذريتػػوسػػودة الذا نظػػر الػػييـ ضػػحؾ، واألإىػػؿ الجنػػ  أمػػف 

 لييـ بكى إذا نظر إىؿ النار أ
اْقَتَرَبِت   انشقاؽ القمر قاؿ تعالى: ومف معجزاتو   : انشقاق القمر
ف َيَرْوا هَيً  ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر مُّْسػَتِمرّّ  السَّاَعُ  َوانَشؽَّ اْلَقَمُر  القمػر ]  َواِ 

ٔ-ٕ]. 
لوا رسػوؿ أركيف سػىػؿ مكػ  مػف المشػأف أغيرىمػا روى البَاري ومسمـ و 

ف إاليجػرة بَمػس سػنوات، فقػالوا لػو:  وكػاف ذلػؾ قبػؿ،   يهف يرييـ أ  الل  
ف يعطيػو ىػذه أالل   ؿ رسوؿ الل  أفس، لنا القمر فرقتيف  ا فشؽَّ دقً كنت صا

، أي: عنػدما  رةلى الفبلة في ليمػ  صػافي  فػي ليمػ  الرابػد عشػإي  فَرج بيـ اآل
بػأف ينشػؽ  ،حولػو ينظػروف والمػؤل  يػو رسػوؿ الل  لإشػار أا، فكاف القمر بدرً 

ذف الل القمر نصفيف، فمق  دوف الجبؿ وفمق  َمؼ الجبؿ ورسػوؿ الل إفانشؽ ب
 ومػدة الفمػؽ  ،، أي: اشػيدوا لػي ىػذه المعجػزة يا النػاس اشػيدوايّ أ:    ينادي

نا المشركيف مد ذلؾ لـ يسمموا، فقد قالوا: سحر  فّ أ الّ إاستمرت بضد ساعات، 
ف أو لػف يسػتطيد ّنػإف كػاف سػحرنا فإ:  بػو جيػؿأفقاؿ رجػؿ مػنيـ وىػو  ،محمد
وا مػا أف كػانوا قػد ر إَر، فهبمد  ف ياتيكـ مفرض كميـ فاسالوا مَ ىؿ األأيسحر 

 يتـ فيو سحر.أوا ما ر أف لـ يكونوا ر ا  يتـ فقد صدؽ، و أر 
ا ينتظػػروف القػػادميف مػػف لػػى مػػداَؿ مكػػ  ووقفػػو إفَػػرج كريػػر مػػف قػػريش 

صػػروا أف، ومػػد ذلػػؾ ينػػاه فمقتػػيأ: ر  لوىـ عػػف انشػػقاؽ القمػػر فقػػالواأوسػػ ، رالسػػف
اْقَتَرَبػػِت السَّػػاَعُ  ىػػذا سػػحر مسػػتمر فنػػزؿ قولػػو تعػػالى:  :كفػػرىـ  فقػػالوا عمػػى 

ف َيَرْوا هَيػً  ُيْعِرُضػوا َوَيُقولُػوا ِسػْحٌر مُّْسػَتِمرّّ  َوانَشؽَّ اْلَقَمُر   :وقػاؿ بعضػيـ َواِ 
ػأُ مػف   محمػد   و جػدّ ّنػأالمشػركوف  يػزعـ، بشػ  ىذا سػحر ابػف ابػي ك و وقػد مّْ

وقػد اسػتجاب  ،يػا النػاس اشػيدوايّ أيوـ انشؽ القمر نصفيف بجاىو يا   قاؿ  
نسػاف فعند صػعود اإل ،وربا تؤكد ىذه الحقيقوأ  فيا ىي الل لدعاء الرسوؿ  

الحظ الرواد ـ ٜٜٙٔعمى سطم القمر في النصؼ الراني مف القرف الماضي 
نصػؼ القمػر يكػوف  فّ أوالمعػروؼ فمكيػا ،  يمتد عمى طوؿ السػطم ا طويبًل شقِّ 
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ا ، فمّمػػ فػػي ليػػؿ دائػػـ ال يػػرى نػػور الشػػمس ونصػػفو الرػػاني يكػػوف فػػي نيػػار دائػػـ
مريكيػػ  ىبطػػوا عمػػى أسػػطم القمػػر بوسػػاط  مركبػػ  فضػػائي   صػػعد الػػرواد عمػػى
ا ا واديً ا شقِّ ، فوجدو  سطحو المنير ساَف ال يمكف تحممو فّ ألا سطحو المظمـ 

ا منػو، فعنػد َػذوا تربػ  وصػَورً أى طوؿ سػطم القمػر فجمػب انتبػاىيـ فيمتد عم
جيزة متطػورة أو التربػ  فتاكػد ليػـ بػأرض فحصوا ىذه الصػَور لى األإنزوليـ 

مس فػي زمػف مضػى وتبػيف شػع  الشػأىذه العينات كانت قد سػقطت عمييػا  فّ أ
ا، وىو القرف الذي ع  عشر قرنً ربألى حوالي إىذا الزمف يمتد  فّ أليـ بالفحص 

جريػػػػدة  نشػػػػر القسػػػػـ العممػػػػي مػػػػفرػػػػر ذلػػػػؾ أوعمػػػػى   بعػػػػث فيػػػػو رسػػػػوؿ الل  
 عنػػػػػػػػػػواف ـ مقالػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػتٕٜٚٔ، فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػباط سػػػػػػػػػػن  ايمس المندنيػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػال
 Mohammad Cut the Moon  وقػد أذاعػت : محمػد يقطػد القمػر أي ، 

  .يًضا في حينو محط  الشرؽ األوسط القاىري أىذا الَبر 
اإلنساف التي كانت تصدر في اإلستان  َبًرا  جريدة  نشرت اكم 

 عرروا عمى  االررييف الصينييف فّ أ :مفاده  مترجًما عف الصحؼ األجنبي  
ـ مكتوب فيو : أنَّو ُبني عاـ كذا الذي وقد فيو حادث سماوي عظيـ قدي  ءبنا

ييا ، وىو انشقاؽ القمر نصفيف ، فحرر الحساب فوافؽ السن  التي انشؽ ف
القمر عندما انشؽ بدعاء  فّ أ  وىذا يعني  القمر عند مبعث الرسوؿ 

يـ ما كانوا يعمموف نّ أ الّ إا ا وغربً ىذه المعجزة الناس شرقً    رأىالرسوؿ  
 سبب ذلؾ. 
ىذه المعمومات ذكرىا الدكتور حسف ضياء الديف عتر في كتابو :  

ي أطروحتو التي ناؿ بيا ، والدكتور محمد السماحي فبينات المعجزة الَالدة 
 شيادة الدكتوراه 

و قد ذكر غير واحد مف نأياي  وذكر الحافظ ابف كرير في البداي  والن
و بني في الميم  التي انشؽ نّ أا عميو  باليند مكتوبً نيـ شاىدوا ىيكبًل أالمسافريف 

 .{ٙٛٔ-ٖٛٔ/ٚ }فتم الباريو  {ٚٚ/ٙ}، البداي  والنياي  القمر فييا 
مػػر نصػػفيف يعػػد معجػػػزة ورجػػوع ىػػذيف الشػػقيف والتحاميمػػػا وانشػػقاؽ الق 

 معجزة نبوي  اكبر.
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ـ سميـ أطمح  لزوجتو أبو   قاؿ : قاؿ نس  أعف  : تكثير الطعام
شيء  ا فشعرت بجوعو فيؿ عندؾِ   ضعيفً لقد سمعت صوت رسوؿ الل  

،  اَمارً  َرجتْ أا مف َبز الشعير رـ قراصً أ : فقالت نعـ، فأَرجتْ  مف طعاـ
و عمى دارت ببعضأرـ ، ت الَبز ببعضو رـ دستو تحت يدي فمفّ قاؿ أنس :  

  بيذا الطعاـ الذي ال لى رسوؿ الل  إرسمتني أرأسي فجعمتو كالعمام ، رـ 
  في المسجد ومعو الرسوؿ   بو فوجدتُ  و رجميف فذىبتُ أ  رجبًل الّ إيشبد 

طمح ؟ فقمت نعـ،  بوأرسمؾ أ  ، فقاؿ لي رسوؿ الل   عميو الناس فسممتُ 
  لمف معو مف الناس قوموا قاؿ بطعاـ؟ قمت نعـ، فقاؿ رسوؿ الل  

 : طمح  وبأَبرتو فقاؿ أبا طمح  فأيدييـ حتى جئت أبيف  فانطمقوا وانطمقتُ 
، فقالت    بالناس وليس عندنا ما نطعميــ سميـ قد جاء رسوؿ الل  أيا 

معو    فأقبؿ    النبي  أتىبو طمح  حتى أ، فانطمؽ  عمـأالل ورسولو 
مر فأتت بذلؾ الَبز فأ، ي ما عندؾ ىممّ  ـ سميـأيا  :    فقاؿحتى دَبل 
ت السمف عمى رـ صبّ ،  اد قطعً طّْ ، أي: قُ تَّ فُ فَ  تَّ فَ ف يُ أ  رسوؿ الل  

دعي  والناس   فيو ما شاء مف األقراص َبز الشعير، رـ دعا رسوؿ الل  أ
كموا بي طمح  إئذف لعشرة منيـ فأذف ليـ فأأل  ؿ  واقفوف عمى الباب، فقا

رجوا رـ قاؿ إئذف لعشرة حتى  كموا حتى أفأذف ليـ فدَموا و ، َرى أشبعوا َو
رجوا ويأكموف حتى يشبعوا عشرة عشرة  َذ القوـ يدَموفأ وىكذا،  شبعوا َو

 نس بف مالؾاو رمانوف. رواه البَاري وأ رجبًل يـ والقوـ سبعوف كؿ القوـ كمّ فأ
    ُمو أـ سميـ.أ 

ـ أبػػو طمحػػ  و أمعػػو أكػػؿ كػػؿ و أصػػحابتو   طعػػـ رسػػوؿ الل  أف أوبعػد 
ادمػ فضػػم   بقيػت مػف رػـ : نػس  رضػي الل عػنيـ  وفػي روايػ  يقػوؿأ وسػميـ َو

 . لجيراننا ىاىديناأمف ىذا الطعاـ 
وروى البَػػاري ومسػػمـ فػػي صػػحيحيما عػػف جػػابر بػػف عبػػد الل  رضػػي  

لػـ الجػوع فجئػت أ  يشػكو فػر الَنػدؽ رأيػت الرسػوؿ  الل عنيما  قاؿ: لما ح
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الى امرأتي وقمت ليػا، ىػؿ عنػدؾ شػيء فقالػت: صػاع مػف شػعير وشػاة، قػاؿ: 
ا رـ قطعت لحـ الشاة وجعمتو في قدر، فذبحتيا وطحنت الشعير وجعمتو عجينً 

فجئتػػو فسػػاررتو،  :فقالػػت لػػي امرأتػػي، ال تفضػػحني برسػػوؿ الل ومػػف معػػو قػػاؿ
ا مػف الشػعير كػاف عنػدنا ا قد ذبحنا شاة لنػا وطحنػا صػاعً نّ إالل فقمت يا رسوؿ 

ىػػؿ أيػػا  :  وقػػاؿنػػت مػػد عػػدد قميػػؿ مػػف الرجػػاؿ فصػػاح رسػػوؿ الل  أفتعػػاؿ 
و يػدعوكـ ّنػا  ا قػد صػند لكػـ وليمػ ، و جابرً  فّ إ :لؼ رجؿألي وكانوا حوا ،الَندؽ
العجػيف حتػى  القػدر وال تَبػز   ال تكبَّ لييا، رـ قاؿ لي رسوؿ الل  إا جميعً 

تمػػػػػومني    حتػػػػػى جئػػػػػت امرأتػػػػػي، فاَػػػػػذتْ هتيػػػػػؾ وجئػػػػػت وجػػػػػاء رسػػػػػوؿ الل  
 قػد فعمػتُ  : ىػؿ الَنػدؽ كميػـ قمػت ليػاأتػى بأقػد   ف الرسوؿ  ألا وتعاتبني 
لمرسػػػوؿ  َرجػػػتُ أا، فقػػػد دعػػػا القػػػوـ جميًعػػػ  الرسػػػوؿ   فّ أ الّ إلػػػي  الػػػذي قمػػػتِ 

 در الػذي فيػو لحػـ الشػاة لػى القػإنا فبصؽ فييػا وبػارؾ فييػا رػـ جػاء   عجينت
مرأتػػػي: ادعػػػي َػػػابزه فمتَبػػػز معػػػؾ وقػػػد طػػػبخ وبصػػػؽ فيػػػو وبػػػارؾ؟ رػػػـ قػػػاؿ ال

كمػػوا جماعػػ  أنيػػـ أقسػػـ جػػابر بػػالل أف، و تكبيػػو أغرفػػي مػػف القػػدر وال تنزليػػو أو 
برمتنػػػا  أي: قػػػدر  فّ ا  ا وانحرفػػػوا عػػػف الطعػػػاـ و بعػػػد جماعػػػ  حتػػػى شػػػبعوا جميًعػػػ

 . تنا بقيت تَبز منيا كما ىيعجين فّ ا  و   الطعاـ بقي يغمي كما ىو
، والػذي  بػو ىريػرةأقػاؿ   بي ىريرة  أوفي حديث رواه البَاري عف  

ف كنػػػت ا  و ، رض مػػػف الجػػػوع عتمػػػد بكبػػػدي عمػػػى األف كنػػػت ألإ ىػػػو الّ إلػػػو إال 
ا فػػػي طػػػريقيـ الػػػذي ، ولقػػػد قعػػػدت يوًمػػػ الحجػػػر عمػػػى بطنػػػي مػػػف الجػػػوع شػػػدّ أل

يػ  فػي كتػاب الل مػا سػألتو هعػف فسػألتو   بػو بكػر  أبػي  يَرجوف منػو فمػرَّ 
فمػـ  فمػرّ  لػى بيتػوإبعػو ف اتّ أالجػوع فيػدعوني ف يمحظ ما بػي مػف أجؿ أ مف الّ إ

لتو عػف أعمػر فسػ رػـ مػرّ ، بو ىريرة أف يعانيو لى ما كاإو لـ يفطف نّ ألا يفعؿ 
لػى إبعػو ف اتّ أ ليمحظ مػا بػي مػف جػوع فيػدعوني الّ إلتو أي  في كتاب الل ما سه

ي نػي فعػرؼ مػا فػهفتبسػـ حػيف ر   بو القاسـ  أ رـ مرّ ،  ـ يفعؿ ول بيتو فمرّ 
 :: قمػػت لبيػػؾ يػػا رسػػوؿ الل قػػاؿ بػػا ىريػػرةأوجيػػي ومػػا فػػي نفسػػي رػػـ قػػاؿ : يػػا 

رسوؿ  ىورائي ومش دركني وامشِ أ :يعني قاؿ لي ، بعتو الحؽ بي فمضى فاتّ 
  زوجاتػو حد بيػوتأذف لو فدَؿ أُ فاستأذف ف،   لى بيتو فمشيت وراءهإ  الل  

 ، و فبلنػ أ؟ قػالوا: اىػداه لػؾ فػبلف يػف ىػذا المػبفأفوجد لبنا فػي قػدح فقػاؿ مػف 
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قػػاؿ ، يػػؾ يػػا رسػػوؿ الل قمػػت لب،   بػػا ىريػػرةأ: يػػا  وفػػي روايػػ  بػػا ىػػرّ أ قػػاؿ: يػػا
رسػوؿ الل  فّ إاذىب الييـ وقؿ ليـ  :يعني ،ىؿ الصف  فادعيـ ليألى إالحؽ  

  ىػؿ وال مػاؿ وال أوف عمػى سبلـ ال يػأو ضياؼ اإلأىؿ الصف  أو  ،  يدعوكـ
 ىؿ عنػدىـ وال مػاؿأال  جد النبويفقراء يعيشوف في المس فقد كانوا، حد أعمى 

  فّ ألا ا ولػػـ يتنػػاوؿ منيػػا شػػيئً ، لػػييـ إيػػا تتػػو صػػدق  بعػػث بأذا إ  ، وكػػاف  
 صػػاب ألػػييـ و إرسػػؿ أتتػػو ىديػػ  ذا اا  و ،  ىػػؿ بيتػػوأيػػو وعمػػى الصػػدق  حرمػػت عم

ف أو لمػػا طمػػب ّنػػإ :  بػػو ىريػػرة  أيقػػوؿ  ،شػػركيـ فييػػا أو  ائً تنػػاوؿ منيػػا شػػيو 
ف ال يبقػػى شػػيء مػػف المػػبف أنػػي َشػػيت ألا سػػاءني ذلػػؾ ادعػػو ىػػؤالء الفقػػراء 

صػػيب مػػف ىػػذا المػػبف أف أحػػؽ أىػػؿ الصػػف ؟ كنػػت أومػػا ىػػذا المػػبف فػػي  ،فقمػت 
 وف عػػفوكػػانوا ال يقمّػػعطػػييـ أنػػا أفكنػت ، مرنػػي أوا ؤ ذا جػػاإبيػػا، فػػى تقػػوّ أشػرب  

ولـ يكف مف طاع  ، ف يبمغني مف ىذا المبف أ، فقمت وما عسى  ربعيف رجبًل أ
  مر رسػوؿ الل  أطيد أف أ كاف مف الواجب عميَّ  :أي،  دّ   برسوؿ الل  

. قاؿ: َذوا مجالسيـ مف البيتأذف ليـ و أف، قبموا واستأذنوا أتيتيـ فدعوتيـ فأف
 القػدح فجعمػتّ  َػذتُ أعطيـ، فأفػ َذْ قاؿ:  ، : قمت لبيؾ يا رسوؿ اللبا ىرّ أيا 
 احتػى اكتفػوا وشػبعوا جميًعػ ه عمػيَّ رػـ يػردّ ، وي تػرجؿ فيشػرب حتػى ير عطيو الأ
َػذ القػدح فوضػعو عمػى يػده أيػـ فوقػد روى القػوـ كمّ   لى النبي  إانتييت  رـ

بػػا ىريػػرة أفقػػاؿ: يػػا  بقػػي كمػػا ىػػو لػػـ يػػنقص منػػو قطػػرة لػػبفالقػػدح  فّ ألا فتبسػػـ 
نػت؟ قمػت: صػدقت يػا رسػوؿ الل أنػا و أ، قػاؿ: بقيػت  سػوؿ الل: لبيػؾ يػا ر فقمت

حتػى  فمػا زاؿ يقػوؿ اشػربْ ،  فشػربتُ  ، فقػاؿ: اشػربْ فشػربتُ  قاؿ: اقعػد فاشػربْ 
:  رػـ قػاؿ لػي،  ا المػتبلء جػوفيجػد لػو مسػمكً أ: ال والذي بعرؾ بالحؽ ال  قمتُ 
، سػـ اللب :ى يعنػي قػاؿ، فحمػد الل تعػالى وسػمّ  تو القدحعطيأعطني القدح فأف

وقد رواه البَاري وغيره والحاكـ وقػاؿ صػحيم عمػى شػرطيما..  فشرب الفضم 
 . لفاظوأتصرفنا ببعض 

ما في القدح مف المبف ما يكفي  فّ إفا عبلـ النبوة أوىذا الحديث مف 
 فّ أكيؼ  ؿْ وتأمَّ   ،ي  ظاىرة ه  الكرير رنيف فاتساعو ليذا العدد و اأ لواحد اّل إ

 بعد اّل إال يشبد نفسو وكاف ، اعت رعيتو جاع قبميـ ذا جإ  كاف الرسوؿ  
 ا قد شبعوا.  رعيتو جميعً  فّ أب ف يطمئفّ أ
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وسمـ  وقاؿ : أتيُت النبي صمى الل عمي وعف أبي ىريرة رضي الل عنو 
بالبرك  ، فضميفَّ ، رـ دعا  ، يوًما بتمرات ، فقمُت يا رسوؿ الل : ادع فييفّ 

، أو في ىذا المزود ،  فاجعميفَّ في مزودؾ ىذا َذىفَّ لي فييفَّ ، رـ قاؿ : 
ذ فكمّ  وال تنرره نرًرا ففعمُت ، ما أردَت أف تأَذ منو شيًئا ، أدَؿ يدؾ فيو ، َو

، فمقد حممُت مف ذلؾ التمر كذا وكذا مف وسؽ في سبيؿ الل ، فكنَّا نأكؿ منو 
عنو ، حتى كاف يوـ ُقتؿ عرماف ، رضي الل  ونطعـ ، وكاف ال يفارؽ حقوي

 , انقطد ، رواه الترمذي

مف جمد ، أو نػحوه يوضد فيو صاحبو زادػه   والمزود : وعػاء صغير
 وطعامو .
 والحقو : َصر اإلنساف ، أي : ما كاف أعمى البطف  

والمعنى : أفَّ أبا ىريرة رضي الل عنو وضد ىذه التمرات في مزوده ، 
ذا المزود عمى بطنو ، وربط ىكما أمره رسوؿ الل ، صمى الل عميو وسمـ ، 

وكاف ُيَرج منو تمرات يأكميا كمما جاع ، ولـ يجد لو طعاًما غيرىا ، وكاف 
ػهػػ فػػي سبيؿ اػػللػػ فػػي إػػقػػامػػتو ،ػػ يػػُطعـ مػػنيا مػػف يػػشاءػػ ػأػػسفارػ فػػبقي عػػمى ىػػذا  ،ػػ وػ

الحاؿ يأكؿ منيا ، ىو ومف يصاحبو في زمف رسوؿ الل ، حتى توفي رسوؿ 
أبي بكر ، حتى توفي أبو بكر رضي  الل صمى الل عميو وسمـ ، وفي زمف

، زػمػف عػمر بػف اػلػَطابػ حػتى تػوفػي عػمر رػضي اػللػ عػنو فػي اللػ عػنو ،ػ وػ 
وفي زمف عنو ، وفي زمف عرماف بف عفاف ، حتى ُقتؿ عرماف رضي الل 

وقوع ىذه الفتن  ، واستشياد عرماف رضي الل عنو ، انقطد ىذا المزود وسقط 
فقيؿ ألبي ىريرة : ما مقدار أكمؾ مف  مف بطنو وضاع ، في إحدى جوالتو ،
؟ فقاؿ كذا وكذا مف وسؽ ، الطويم  ىذه التمرات َبلؿ ىذه المدة الزمني  

عشرات ، أو مئات مف األوساؽ ، والوسؽ الواحد ، ىو ما يعني : أكؿ منيا 
 كيمو غراـ  ٕٓٔيساوي اليـو حوالي 

جمؿ  ليـكاف أىؿ بيت مف األنصار   :       جود الجمل بين يديا س
،   ، فمـ يستطيعوا ركوبو  يستَدمونو لسقييـ وقضاء حوائجيـ فمنعيـ ظيره

و عاد ال يسقي نّ فذكروا قص  جمميـ بأ   لى رسوؿ الل  إنصار فجاء األ
صحابو قوموا أل   ، فقاؿ رسوؿ الل    نَميـ وزرعيـ فعطش النَؿ والزرع
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ار، والجمؿ في نص  البستاف التي فييا جمؿ األفقاموا فدَؿ رسوؿ الل  
يا رسوؿ الل قد   : نصار  نحوه فقاؿ األرسوؿ الل   ىناحي  البستاف فمش
نصار مرؿ الكمب و  ف يؤذيؾ فقاؿ رسوؿ الل أنا نَاؼ عميؾ صولتو ونَاؼ ا 

      :   َّلى رسوؿ الل  إا نظر الجمؿ فممّ  ،مني بأس ليس عمي   قبؿ نحوهأ 
َذ رسوؿ بيف يديو، فأ اساجدً  حتى َرّ    قبؿ الجمؿ نحو الرسوؿ  أ، أي: 
ما استذالؿ يّ أ   ، أي: بمقدم  رأسو وقد استذؿ لمنبي      بناصيتوالل  
نصار. جمؿ يسقي الزرع والنَيؿ ويعمؿ لؤل، فصار ال  دَمو في العمؿأحتى 

سجد لؾ ونحف نعقؿ يا رسوؿ الل ىذه بييم  ال تعقؿ ت :   صحابوأفقاؿ لو 
ف يسجد أ : ال يصمم لبشر رسوؿ الل  ، فقاؿ   ف نسجد لؾأحؽ أفنحف 

ف تسجد لزوجيا مف عظـ أمرت المرأة ف يسجد لبشر ألألبشر لو صمم لبشر 
  .نس بف مالؾ َادمو  أوىذا الحديث روي عف  . حقو عمييا

   نبد الماء مفومف معجزاتو    :       نبع الماء من بين اصابعا 
ما جاء عف جابر بف عبد  يضا في عدة مناسبات، منياأصابعو، وقعت أبيف 

  بيف يديو الل  رضي الل عنيما  قاؿ: عطش الناس يوـ الحديبي ، والنبي  
اء  فتوضأ فجيش الناس ناء صغير مف جمد يشرب فيو المإركوة  والركوة 

ا ماء نتوضأ وال سرع الناس نحوه  فقاؿ ما بكـ؟ قالوا: ليس عندنأنحوه  أي: 
ء يرور  ويتدفؽ  مف يده في الركوة فجعؿ الما ما بيف يديؾ فوضد اّل إنشرب 
مراؿ العيوف فشربنا وتوضأنا، وقد قيؿ لجابر كـ كنتـ  في صابعو كأأبيف 

نا، كنا َمس عشرة مئ  لكفا لؼ رجؿأ  ئواليوـ  قاؿ: لو كنا مذلؾ المكاف 
مسمئ  رجؿ  ىذا ما رواه البَاري في صحيح .أ يعني كنا   لؼ َو

ػفػػي مػػناسب   ػض أػػ ػػ كػػافػػ مػػد صحابػػتو فػػي رسوؿػػ  ػػاػػلػػ فػػّ أػػَػػرىػػ أػػوػ رػ
صحراء يبحث صحابتو عف الماء واستدعى امرأة كانت عندىا قربتاف ال ماء 

بػػيتيا تػػبحث عػػف مػػاءػػ لػػمشربػػ لػػيا  َػػرىػػ َػػرجػػت مػػفوػػكػػانػػت ىػػي اػػألػػ،ػػ فػػييما 
، فقالت: وما رسوؿ الل ىذا   يدعوؾِ ف رسوؿ الل  إ  :   والدىا فقيؿ لياوأل

ؽ   جعؿ الماء يتدفليو، فبدعائو  إيء بيا و يدعوؾ فجنّ إ  :   الصابئ؟ قالوا
وا ما عندىـ مف قرب ؤ ناس هَروف حتى مممف قربتييا فاستقى مف قربتييا أُ 
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ي قد جئتكـ مف رجؿ ىو نّ إ:    ىميا وقوميا فقالت ليـألى إفذىبت  ،وأوافِ 
 سمـ قوميا.أسممت و أرـ ، و ىو نبي كما يقولوف أسحر الناس أ

  انقياد الشجر لو، روى معجزاتو   ومف  :       انقياد الشجر لا 
مسمـ في صحيحو عف جابر بف عبد الل   رضي الل عنيما  قاؿ سرنا مد 

  فذىب رسوؿ الل اا واسعً ا فسيحا  أي: واديً   حتى نزلنا واديً رسوؿ الل  
     ناء صغير مف جمد إ:    داوةداوة مف ماء  واألأتبعتو بأيقضي حاجتو ف

ذا شجرتاف بشاطئ إ، ف  ا يستتر بوؿ الل فمـ ير شيئً و يتَذ لمماء  فنظر رس
 :  غػػصانػيا فػػقاؿػ لػػياأػَػػذ بػغصف مػػف أحػداػػىػما فػػأػػلػى إػػ    اػلػػواػدػػيػ فػػانػطمؽ  ػػ

تػى اػػلػػشجرة أػػحػػتى  ذػػفػػ اػللػػ فػػانػقادػػتػػ مػعو  ػػأػيػػ:ػػ سارػتػػ مػػعو ػإبػ اػنػػقادػيػػ عػػميَّ 
ذف الل فانقادت معو إب غصانيا فقاؿ: انقادي عميَّ أَذ بغصف مف أَرى فاأل

 ـذاػ جػعؿ نفسو بػينيما ألػإػما  ػأػي:ػ ا كػافػ بالػمنصؼ مػما بينيذػإػكذلػؾ حتى 
 فػػالػػتأمػػتا  ػػرػػـ قػػضى ذػػفػػ اػػللػػإبػػ بػػينيما  ػػأػػيػػ:ػػ جػػمد بػػينيما ػػ فػػقاؿػػ:ػػ اػػلػػتئما عػػميَّ 

و بعد نّ أ  شاىد ىذه المعجزة بنفسو بظميما  ويذكر جابر   احاجتو مستترً 
 مر ىذه المعجزة التيأَذ يفكر في أو    ذلؾ صرؼ نظره عف رسوؿ الل  

يؤمئ برأسو    رسوؿ الل   ليو فرأيتُ إ  ، قاؿ رـ التفتُ   حد غيرهألـ يرىا 
يا لى مكانػإف تعود كؿ واحػدة منيما أػف يصرفيما عنو و أ  و يريدنّ أالييما ك
   فقاؿ: ىؿ رأيتَ رسوؿ الل   قبؿ اليَّ أ، ف  لى موضعيما السابؽإفعادتا 

 قمت نعـ يا رسوؿ الل. !مقامي يا جابر؟
و ّنػػأيػػ  تػػدؿ عمػػى هف يريػػو أبػػي عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ ي النعرابػػأوسػػأؿ 

 فّ أ، قؿ لتمؾ الشجرة  لى شجرة قريب إ  يشير رسوؿ الل ، فقاؿ لو الرسوؿ  
بػيف يػدي  رض شقا حتى وقفتْ ليو تشؽ األإرسوؿ الل يدعوؾ فدعاىا فجاءت 

وؿ الل عرابي لرسػفقاؿ األ،  وقالت: السبلـ عميؾ يا رسوؿ الل  رسوؿ الل  
  :  لػػػى مكانيػػػا، فقػػػاؿ إترجػػػد فرجعػػػت  فأمرىػػػا ألػػػى منبتيػػػا فإمرىػػػا فمترجػػػد
 منت بالل وبرسولو.هعرابي: األ

  الػػذي يَطػػب فيػػػو كػػػاف مسػػجد الرسػػوؿ  :    نووين الجووذع لووا ح
  يَطػب عمػدة وكػاف الرسػوؿ  انت الجذوع لو كاألا بجريد النَؿ، وكمسقوفً 
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ع نَػػؿ منصػػوب عمػػى يمػػػيف ا عمػػى جػػػذمتكًئػػ اا عمػػى رجميػػػو معتمػػدً ا واقفًػػقائًمػػ
و شعر بالتعب وضػد يػده الشػريف  عمػى ذلػؾ أ  ذا طاؿ وقوفو  إالمحراب، ف
ا كرر عدد المصميف وضػاؽ فمم ، عمى ىذه الحاؿ مدة مف الزمف الجذع وظؿّ 
فػي  ذا وقػؼإكرر المصػميف أ ؿِ بَ   لـ ُيَر مف قِ ىمو عاد رسوؿ الل  أالمسجد ب

  ممػػا جعػػؿ الصػػحاب   رضػػي و  لػػى ذلػػؾ تقػػدـ سػػنّ إؼ مقدمػػ  المسػػجد يضػػا
و رجػػؿ ىػػو ألػػذا اقترحػػت امػػرأة لػػو  ا الل عػػنيـ  يشػػفقوف عميػػو إذا طػػاؿ وقوفػػو

جعػؿ لػؾ أال أا فقػاؿ لػو بعضػيـ يػا رسػوؿ الل ف يصنعوا لو منبرً أتميـ الدارمي 
لجمعػ  ا تقػـو عميػو يػـو افنصند لؾ منبػرً   اا نجارً لي غبلمً  فّ إعميو ف ا تقعدشيئً 

ا مػػف   عمػى ذلػػؾ فصػنعوا لػػو منبػرً فيسػمد النػػاس َطبتػؾ فقػػاؿ، نعػـ فوافػػؽ  
فممػا جػاء يػـو الجمعػ  َػرج رسػوؿ الل ، ا مف ربلث درجات طرفاء الغاب  مؤلفً 

  مػػف بػػاب الحجػػرة الشػػريف  يريػػد المنبػػر ليَطػػب عميػػو فممػػا جػػاوز الجػػذع  
جػذع النَمػ  التػي  كػاء  عمػىالذي كاف يَطػب عنػده وصػعد المنبػر وتػرؾ االتّ 

تصػػيم ذا بالنَمػػ  ىػػذه إفػػ، مييػػا فػػي كػػؿ َطبػػ  مػػف يػػـو الجمعػػ  كػػاف يتكػػئ ع
ا حتػى ارتػج المسػجد وتسػاقط الغبػار ا شديدً نينً أوتكاد تنشؽ مف صياحيا وتئف 

وتشقؽ الجذع فمـ تيػدأ حتػى تػأرر الصػحاب   رضػي الل عػنيـ  وبكػوا لبكائيػا، 
لييػػا رػػـ إ ىزؿ مػػف عمػػى منبػػره ومشػػاءىػػا نػػ  صػػياحيا وبكا سػػمد النبػػي  فمّمػػ

ت، أي: كَّ َسػػػنػػيف الصػػػبي الػػػذي يُ أ ليػػػو فجعمػػػت تػػػئفّ إوضػػد يػػػده عمييػػػا فضػػميا 
ف تسػػكتو حتػػى أمػػو وتحػػاوؿ أُ صػػبم حالػػو حػػاؿ الصػػبي الػػذي يبكػػي فتحضػػنو أ

وفػػػي  ، بالتػػػدريج انينيػػػا وصػػػياحيا وبكاؤىػػػااسػػػتقرت وسػػػكنت وىػػػدأت وانقطػػػد 
ا المسػػػجد سػػػمعنا لػػػذلؾ الجػػػذع صػػػوتً ا فػػػي ف كػػػاف حاضػػػرً َمػػػ :روايػػػ  سػػػمعنا أي

ذ جػأر إشػير، وفػي روايػ  أعمػى حمميػا عشػرة  كصوت العشار الناق  التي مػرّ 
ليػػػػو فالتزمػػػػو وىػػػػو إ ى  ومشػػػػليػػػػو رسػػػػوؿ الل  إالجػػػػذع كجػػػػؤار الرػػػػور، فنػػػػزؿ 

  يَػػور، أي: يصػػيم صػػياح البقػػرة فممػػا التزمػػو سػػكت، رػػـ قػػاؿ رسػػوؿ الل  
لظػػؿ  ضػػمو الػػيَّ أمحمػػد بيػػده لػػو لػػـ التزمػػو و ذي نفػػس والػػ ،  يحمػػؼ ويقسػػـ بػػالل
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وقػػد  ،  ا عمػػى رسػػوؿ الل  الػػى قيػػاـ السػػاع  حزًنػػ ىكػػذا يصػػيم ويبكػػي ويػػئفّ 
تػػى الرسػػوؿ أنػػو حػػيف أف يػػدفف فػػدفف. وفػػي روايػػ  أ  بالجػػذع مػػر الرسػػوؿ  أ
   ليػػػو ويبكػػػي وحػػػيف وضػػػد يػػػده الشػػػريف  عميػػػو إ لػػػى الجػػػذع والجػػػذع يحػػػفُّ إ

  لػػػى صػػػدره الشػػػريؼ َاطػػػب الرسػػػوؿ  إيػػػو يد   بػػػيفومسػػػحو رػػػـ ضػػػمو  
ّيػػ نيػػار الجنػػ  أعروقػػو مػػف ف يكػػوف شػػجرة فػػي الجنػػ  تشػػرب أره بػػيف الجػػذع َو
عود شجرة مرمرة في الدنيا، ذلػؾ ف يأكؿ منو المؤمنوف فييا، وبيف أوعيونيا وي

كؿ منو المؤمنوف في أفيو فيرمر مف جديد وي الذي كاف  لى بستانوإف يعيده أب
ف يكوف شجرة أليو إ  واشتاؽ محمد   اَتار الجذع الذي ىاـ بحبّ ف، الدنيا 

 ف شػاء اللإفعػؿ أ ،ف شػاء الل إفعػؿ أ :فقاؿ عميو الصبلة والسبلـ، في الجن  
 ف شاء الل فحيف ذاؾ سكف الجذع وىدأ وانقطد بكاؤه .إفعؿ أ ،

ث ذا حػػػدّ إكػػػاف الحسػػػف البصػػػري  : بػػػو القاسػػػـ البغػػػوي رحمػػػو اللأوقػػػاؿ 
ف الَشػب  إيػا عبػاد الل  : س بيذا الحديث بكػى رػـ كػاف يقػوؿ لمػف يحػدريـالنا
 ف تشتاقوا اليو.أ حؽُّ أنتـ أليو لمكانو مف الل فإا شوقً   لى رسوؿ الل  إ تحفُّ 

  حمد والشػافعي وغيػرىـ عػف جػابر  أىذا مارواه البَاري والترمذي و 
َّ    سػػيد االنبيػػاء والمرسػػميففيػػذا رسػػوؿ   ر والشػػجر والحيػػواف ر لػػو الحجػػسػػ

لػػوال  ليػػو، بػػؿ سػػَر لػػو الجػػفّ إو تكممػػو ويكمميػػا وتمشػػي أـ عميػػو ذف الل تسػػمّ إبػػ
ا لػػػػى المسػػػػجد شػػػػيطانً إوىػػػػو ذاىػػػػب   دعػػػػوة سػػػػميماف، فقػػػػد رأى رسػػػػوؿ الل  

لػػى عمػػود إلػػى سػػاري  المسػػجد  إ وف يربطػػأوشػػؾ أو   مسػػؾ بػػو رسػػوؿ الل  أف
َػي نبػي أوة : تػذكرت دعػ  اؿ  عمدتػو  ليتفػرج عميػو الغممػاف، ولكنػو قػأمف 

سػػميماف عميػػو  فّ أذلػػؾ  ا سػػراح ىػػذا الشػػيطاف   فاطمقػػتُ :   الل سػػميماف قػػاؿ
و  قػػاؿ رب ىػب لػػي السػبلـ كػػاف الل سػبحانو قػػد اسػتجاب دعوتػػو حػيف دعػػا ربػ

 حد مف بعدي  ومف ىذا الممؾ تسَير الشياطيف لو. ممكا ال ينبغي أل
َّ أنو ف يطمػب مػف الل سػبحاألػى إ  لذلؾ لـ يقػدـ رسػوؿ الل   ر ف يسػ

 ا لسميماف عميو السبلـ.لو الشياطيف احترامً 
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َبػػر عػػػف أو ّنػػػأ  مػػػف معجزاتػػو  :  حووديثان فوووي الكاسووويات العاريووات
تػػو مّ أمػػف  َػػر الزمػػاف، وىػػفّ هيات العاريػػات المػػواتي سػػيظيرف فػػي النسػػاء الكاسػػ

   الل   : سػمعت رسػوؿ فعف عبد الل بف عمر  رضي الل عنيما  قػاؿ  
َػر الزمػاف قبػؿ قيػاـ السػاع   رجػاؿ همتػي  يعنػي فػي أَػر ه: يكوف فػي  يقوؿ

الراء ما يوضد عمى ظير الحصػاف  يركبوف عمى سرج  والسرج بضـ السيف و 
يػػا رجػػاؿ  ينزلػػوف عمػػى نّ أَم  كضػػىػػذه السػػرج عاليػػ   فّ أ أي:  شػػباه الرجػػاؿأك
لػػػى إفػػػي النعػػػيـ يػػػذىبوف غػػػراؽ يػػػـ لزيػػػادة التػػػرؼ واإلنّ أبػػػواب المسػػػاجد  يعنػػػي أ

فبل ينزلوف عنيػا  و الحصافأجمد جواد، وىو الفرس  ،المساجد راكبي جيادىـ
 يقصرف ريابيفّ  يفّ نّ أجد  نساؤىـ كاسيات عاريات  يعني بواب المساأ عمى الّ إ

ي كما نػراه اليػـو فػ، ذرع والصدور جسادىف كالسيقاف واألأفيكشفف عف بعض 
اميػػػا ا يصػػػؼ حجػػػـ عظا رقيقًػػػيػػػا تمػػػبس روًبػػػنّ أ نسػػػاء ىػػػذا الزمػػػاف، وقيػػػؿ المػػػراد

سػمن  البَػػت أك يػا عاريػ   عمػػى رؤوسػيفّ نّ أويكشػؼ عمػا تحتػو مػػف جسػدىا فك
: نػػػوع مػػػف  عمػػػى ظيػػػر الجمػػػؿ والبَػػػتأسػػػنم  جمػػػد سػػػناـ وىػػػو العجػػػاؼ  واأل

الجمػػػاؿ، والعجػػػاؼ: الميازيػػػػؿ..... رواه ابػػػف حيػػػاف فػػػػي صػػػحيحو والمفػػػظ لػػػػو 
 فّ أىػػذا الحػػديث  أويَيػػؿ لمػػف يقػػر  ، مسػػمـوالحػػاكـ وقػػاؿ: صػػحيم عمػػى شػػرط 

ويمشػػيف    كػػاف يعنػػي نسػػاء ىػػذا الزمػػاف البلتػػي يَػػرجف مػػف بيػػوتيفّ النبػػي  
 سف فػي رؤوسػيفّ ولب فَاذىفّ أوكشفف عف  قد قصرف ريابيفّ  سواؽ وىفّ في األ

 سنم  الجماؿ.أيا نّ أالباروكات ونحوىا ك
متػي مػف أف   صػنفاف مػ  قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل  بػي ىريػرة  أوعػف 

َػػػر هفػػػي حيػػػاتي ولكػػػف سػػػيظيرف فػػػي  رىمػػػا  يعنػػػي: لػػػـ يكػػػفَّ أىػػػؿ النػػػار لػػػـ أ
ذاف هلبقػػر  أي معيػػـ سػػياط مػػف جمػػد تشػػبو ذنػػاب اأالزمػػاف  قػػـو معيػػـ سػػياط ك

يات عاريػػات ممػػيبلت ا  ونسػػاء كاسػػرً ا وتجّبػػ  يضػػربوف بيػػا النػػاس  ظمًمػػالبقػػر
، ومػائبلت ورؤوسػيفّ  يمشيف متبَترات مميبلت ألكتافيفّ  نيفّ أمائبلت  يعني 

يػف نّ أ، وقيػؿ فػي معنػى ممػيبلت  مائبلت منحرفات عػف طاعػ  الل يفّ نّ أيعني 
سػػػنم  البَػػػػت أك   رؤوسػػػيفّ ف الرجػػػاؿ يميمػػػػوف الػػػييفّ يجعمػػػ وزينػػػتيفّ  لتبػػػرجيفّ 
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اليػػدَمف الجنػػ  وال يجػػدف ريحيػػا   بػػالغف فػػي تصػػفيؼ شػػعورىفّ  نيػػفّ أل المائمػػ 
 ال يػدَمف نيػفّ أحمػد أي: أرواه مسمـ و  . ف ريحيا ليوجد مف مسيرة كذا وكذاا  و 

ُـّ ريحيػػػا يُ  فّ أمػػػد  يػػػاوال يشػػػمف ريح الجنػػػ  ُـّ مػػػف مسػػػافات بعيػػػدة أي يُ  شػػػ مػػػف  شػػػ
 ا كما جاء في الحديث.ربعيف عامً أمسيره 

ا عنػػػد : كّنػػػ عػػػف ابػػػف عمػػػر  رضػػػي الل عنيمػػػا  قػػػاؿ : خموووس خصوووال
ف أذ بالل و عأذا وقعت فيكـ َمس َصاؿ، و إنتـ أ  فقاؿ: كيؼ رسوؿ الل  
مػػور فػػي ف ال تكػػوف ىػذه األأ  أي: دعػا الرسػػوؿ    و تػػدركوىفّ أتكػوف فػػيكـ 

في قـو قػط و عيد صحابتو بعد وفاتو  ما ظيرت الفاحش   أي: الزنا  أعيده 
وجػػاع التػػي لػػـ تكػػف فػػي  ظيػػر فػػييـ الطػػاعوف واألالّ إيعمػػؿ بيػػا فػػييـ عبلنيػػ  

تظيػر ىػذه ف ألػذيف مضػوا قبػؿ جػدادىـ اأبػائيـ و ه يعني: لـ تكف في سبلفيـ أ
ز  ومػا منػد قػـو الزكػاة يدمراض مرض اآلوجاع واألالفاحش  ولعؿ مف ىذه األ

ال البيػائـ لػـ يمطػروا السماء  أي: حبس عنيـ المطر  ولو   منعوا القطر مفالّ إ
َػذوا بالسػنيف وشػدة المؤونػ   أُ الّ إنقص  قوـ المكياؿ والميػزاف  وما بَس  أي:

والجػػػػدب ورقػػػػؿ المعيشػػػػ   وجػػػػور السػػػػمطاف  أي: سػػػػمط صػػػػابيـ القحػػػػط أ أي: 
 الّ إف  هنػزؿ الل  فػي القػر أمػا  مػراؤىـ بغيػرأ عمييـ ظمـ الحكاـ عمييـ  وال حكػـ

يػػدييـ  أي: اسػػتمبوا مػػنيـ بعػػض أمػػييـ عػػدوىـ فاسػػتنقذوا بعػػض مػػا فػػي سػػمط ع
 جعػػػؿ الل الّ إ  ومػػػا عطمػػػوا كتػػػاب الل وال سػػػن  نبيػػػو رضػػػيـ وببلدىػػػـأمػػػواليـ و أ
ا  رواه البييقػػي ورواه الحػػاكـ سػػيـ بيػػنيـ  أي: يتعػػادوف ويقتػػؿ بعضػػيـ بعًضػػأب

 بنحوه مف حديث بريدة وقاؿ: صحيم عمى شرط مسمـ.
  ()هرقل وصورة محمد الموعظة الثالثة والعشرون : 

نا أ عرتُ موي قاؿ بُ ام  الباىمي عف ىشاـ بف العاص األمأبي أعف 
سبلـ وكاف ذلؾ لى اإلإـ ندعوه لى ىرقؿ صاحب الرو إَر مف قريش هورجؿ 

ا قصر ممؾ الرـو ذا وصمنإحتى ، بي بكر رضي الل عنو أفي َبلف  
لينا ليبل فدَمنا عميو إرسؿ أف، منا عنده ربلث لياؿ قأكرمنا فأاستضافنا ىرقؿ و 

فيو بيوت صغار  اناًء مربعً إو ، أ اا مذىبً ا كبيرً لينا صندوقً إرـ جمب 
َـ ضذا فييا صورة رجؿ ا  واستَرج حريرة سوداء و  بًل ا وقفبواب ففتم بابً أعمييا
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العينيف عظيـ الييئ  لـ نر مرؿ طوؿ عنقو لو ظفيرتاف مف شعر رأسو وليست 
، قاؿ ىرقؿ لنا: ىؿ تعرفوف ىذا؟ قمنا ال: قاؿ: ىذا  لو لحي  جميؿ الصورة

 أدـ عميو السبلـ، أي: ىذه ىي صورتو حقيق .
ذا فييا صورة ا  و ، و حريرة سوداء َر فاستَرج منها رـ فتم لنا بابً 

س حسف المحي  فقاؿ لنا: ىؿ تعرفوف ىذا؟ أَـ الر ضحمر العينيف أ ، بيضاء
 قمنا: ال قاؿ: ىذا نوح عميو السبلـ.

ذا فييا صورة رجؿ  َر فاستَرج منو حريرة سوداءها رـ فتم بابً  ، وا 
عرفوف بيض المحي ، كأنو يبتسـ، فقاؿ: ىؿ تأشديد البياض، حسف العينيف، 
 .  ىذا؟ قمنا ال، قاؿ: ىذا ابراىيـ 

 ؟تعرفوف مف ىذاأصورة بيضاء، قاؿ  ذا فيوإَر فه ارـ فتم لنا بابً 
و نّ إو رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ نّ إو محمد نبينا نّ إ ،كبر أالل  :فصحنا

ليو إو ليو كأننا ننظر نّ إـ نع :ىو بعينو كما رأيناه وعشنا معو فبكينا، قمنا
َر البيوت ولكني عجمتو لكـ هو كاف نّ إأما  : لينا رـ قاؿإساع  ينظر  مسؾأف
ىرقؿ  فّ أ الّ إكانت هَر الصور    ف صورتو أ:  ، أي نظر ما عندكـأل

بياء ليرى صدؽ الوفد األن الروـ أَرجيا قبؿ إَراج بقي  صورممؾ 
اء يا صورة هَر األنبينّ أيعمـ ىذه الصورة التي كاف ىرقؿ  فّ أاإلسبلمي، ب

رسؿ الييـ ورأوه وعاشوا معو أُ  الذي فّ أنا نعرفو عمـ بنّ أذا قالوا بإف   محمد 
ى صورتو مف أالذي كاف ىرقؿ قد عرؼ اسمو ور    ىو محمد نفسو 

 اإلنجيؿ وكتب النصراني .
ا تمو َذ ىرقؿ يرينا صور األنبياء واحدً أف :رـ قاؿ ىشاـ بف العاص
 ٓ هَر ويعرفنا بأشكاليـ وأسمائيـ

ننا نصدقؾ  ؟مف أيف لؾ ىذه الصور : فقمنا ليرقؿ :ؿ ابف العاصقا وا 
 فّ إ : فقاؿ يكما ى   ألننا رأينا صورة نبينا محمد ا يا صور األنبياء بأنّ 
نزؿ عميو صورىـ، وكاف أمف ولده ف ف يريو األنبياءأدـ عميو السبلـ سأؿ ربو ه
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القرنيف مف  ودـ عميو السبلـ عند مغرب الشمس فاستَرجيا ذهفي َزان  
.إمغرب الشمس فدفعيا   لى دانياؿ رـ توارريا المموؾ حتى وصمت إليَّ

قاؿ: فمما أتينا أبا بكر رضي الل عنو حدرناه بما رأينا عند ىرقؿ ممؾ 
   الروـ وبما استقبمنا بو مف حسف الضياف  والتوديد قاؿ: فبكى أبو بكر 

رـ قاؿ أبو بكر ، ألسمـ  ايرً ، عز وجؿ بو َ راد اللأ، لو  وقاؿ: مسكيف ىرقؿ
    :أي النصارى، والييود يـنّ أا رسوؿ الل صمى الل عميو وسمـ َبرنأ ،، 

 عندىـ في التوراة واإلنجيؿ.   يجدوف نعت محمد، أي: صفتو 
وكاف ىرقؿ ىذا نفسو في بداي  توليو عرش الروـ لما سمد بمبعث 

لروـ في دسكرة لو، قدـ إلى حمص في سوري  وجمد عظماء ا   النبي 
َـ كالقصر الفَـ ضوالدسكرة كما وردت في لساف العرب البف منظور بناء 

 العالي حولو بيوت لبلعاجـ ولمحشـ والَدـ.
بي سفياف أ لمممؾ وحاشيتو، وفي حديث الّ إوال تكوف ىذه الدسكرة 

و أمر نّ أبوة وفي كتب دالئؿ الن ،لعظماء الروـ في دسكرة لو  ذفَ أو نّ أوىرقؿ 
: يا معشر الرـو إف كنتـ ترغبوف في  بغمؽ األبواب رـ اطمد عمى حشمو فقاؿ

ف يربت ممككـ فبايعوا ىذا النبي فقد بينت كتب النصراني  أالفبلح والرشد و 
ممكو  فَّ أو   (ر بو عيسى و ىو النبي الذي بشّ نّ أالتي نقرؤىا ونؤمف بيا ب

و ذلؾ حاصوا حيص  من ا سمعوافممّ  ، وفتوحات صحابتو ستبمغ عتب  قصري
َذوا يجولوف ويذىبوف أ:  أي، غمقت أُ لى األبواب فوجدوىا قد إحمر الوحوش 

، فمما رأى ىرقؿ تفرقيـ وشعر بعدـ رضاىـ اا ومرجً ويجيئوف فأحدروا ىرجً 
ا قبؿ نفً ه: إني قمت مقالتي  وقاؿ،  ردوىـ عميَّ  : قاؿ لجمسائو وحشمو، بقولو 
َتبر قدر تمسككـ بو وقد تبيف لي ذلؾ كـ وألدين َتبر بيا شدتكـ عمىقميؿ أل

 فصدقوا قولو فسجدوا لو ورضوا عنو
ا لـ يكف كالنجاشي ممؾ ىرقؿ ىذا الذي عرؼ اإلسبلـ ورسولو يقينً 

و لما مات وصمو نعيو فصمى نّ إحتى    مف برسال  محمد هالحبش  الذي 
ذ إ،  حدأعميو  نو مات ولـ يصؿّْ ا أل صبلة الغائب   عميو الرسوؿ محمد 
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ت عمى ديف النصراني  ولـ و مانّ أإسبلمو عف قومو فمات وىـ يظنوف  أَفى
   اإلسبلـ.و مات عمى ممّ نّ أيعمموا 

  عالمات الساعةالموعظة الرابعة والعشرون : 
يمقػػوف ليػػو مػػا إنػػس بػػف مالػػؾ فشػػكونا أتينػػا أ:  عػػف الزبيػػر بػػف عػػدي قػػاؿ

منػو  شػرّ أ الػذي بعػده الّ إكـ زمػاف و ال ياتي عمينّ إاج، فقاؿ: اصبروا فجّ مف الحَ 
  حػديث صػحيم ومرػؿ ىػذا روى عبػد ، سػمعتو مػف نبػيكـ   حتى تمقوا ربكػـ
 الل بف مسعود. 

 عمػػػى شػػػرار الّ إ  قػػػاؿ: ال تقػػػـو السػػػاع  وعػػػف عبػػػد الل عػػػف النبػػػي  
ا الل يبعػث ريًحػػ فّ : إ    قػػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل بػي ىريػرة  أالَمػؽ ، وعػف 
 الّ إيمػػػاف إا فػػػي قمبػػػو مرقػػػاؿ ذرة مػػػف حػػػدً أف الحريػػػر ال تػػػدع لػػػيف مػػػأمػػػف الػػػيمف 

مػػف ال َيػػر فيػػو  َػػرى لعائشػػ   رضػػي الل عنيػػا  فيبقػػىأقبضػػتو، وفػػي روايػػ  
 بائيـ، هلى ديف إفيرجعوف 

بػػي طالػػب أَػػرج الترمػػذي عػػف عمػػي بػػف أ : عالمووات السوواعة الصووغرى
يػػػػا ب متػػػػي َمػػػػس عشػػػػرة َصػػػػم  حػػػػؿّ أذا فعمػػػػت إ  : قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل   قػػػػاؿ

 : الببلء، قيؿ وما ىي يا رسوؿ الل. قاؿ
، فمػػػرة يغتنػػػي س مػػػواؿ يتػػػداوليا النػػػااألأف  :  يعنػػػيال وَ ـ دُ نْ ذا كػػػاف الُغػػػإ .ٔ

 الفقير ومرة يفتقر الغني .
حػد أو أَػوه أمان  التي ودعيا عنػده ا  أي: يَوف المرء األمان  مغنمً واأل .ٕ

 يم  اغتنميا .ليو، بؿ جعميا كانيا غنإو صديقو، فبل يردىا أقاربو أ
 وىػػو مكػػره عمػػى ذلػػؾ، الّ إالغنػػي ال يػػؤدي الزكػاة  فّ أا  أي: والزكػاة مغرًمػػ .ٖ

 يا غرام  فبل يَرجيا لمفقير عف طيب نفس .نّ أنو يعد الزكاة كأو أ

 ،  طاع الرجؿ زوجتوأو  .ٗ

 ساء الييا .أو  و مَّ أ وعؽّ  .٘

  حسف اليو أ و  وبرَّ صديقو  .ٙ
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 عرض عنو وابتعد أباه  أي: قطعو و أوجفا  .ٚ

و ، أصػػػوات فػػػي المسػػػاجد  لتشػػػاجر المصػػػميف بيػػػنيـ فييػػػػا وارتفعػػػت األ .ٛ
 مر البيد والشراء والمعب والميو أصواتيـ فيما يتعمؽ بأعمت 

و رئيسػػيـ او المػػتكمـ أصػػبم شػػيخ القػػـو أرذليػػـ أي: أوكػػاف زعػػيـ القػػـو  .ٜ
 ا ا ونسبً ا وشرفً َبلقً أا و يـ طبعً َسّ أرذليـ و أعنيـ 

ا منػػو، صػػبم النػػاس يكرمػوف الرجػػؿ َوفًػػأ: ـ الرجػػؿ مَافػػ  شػره  أيكػرِ أُ و  .ٓٔ
 ف يسمط عمييـ شره أا مف َوفً 

 وشربت الَمور  أي: كرر شاربوىا والمدمنوف عمييا  .ٔٔ
 ولبست الحرير  أي: لبسو الرجاؿ مف غير ضرورة   .ٕٔ

  ماء المغنيات القينات  أي: اتَذ الناس ليـ اإل َذتواتّْ  .ٖٔ

الت الطػػػػػرب هو اتَػػػػػذ النػػػػػاس المعػػػػػازؼ وىػػػػػي الػػػػػدفوؼ والمعػػػػػازؼ  أي:  .ٗٔ
 والموسيقى 

نػوف الرعيػؿ تبػاع يمعَذ الَمؼ مف األأم  اوليا  أي: ىذه األ َرهولعف  .٘ٔ
بي بكػػػر وعمػػر وعرمػػاف وبقيػػ  الصػػحاب   رضػػػي الل أمػػ  كػػوؿ مػػف ىػػذه األاأل

مػراء  أي: حػدوث ا حمػور  ريًحػذا حصػمت ىػذه األإفميرتقبوا عند ذلؾ   عنيـ 
ًَ أرض  ا  فػػػػي األو َسػػػػفً أىبػػػػوب ريػػػػم حمػػػػراء   شػػػػكاليـ أا  لصػػػػورىـ و و مسػػػػ
 َرى .ألى إفيحوليـ مف صورة 

السػػاع ، فقػػاؿ: مػػا   عػػف ؿ جبريػػؿ عميػػو السػػبلـ رسػػوؿ الل  أوقػػد سػػ
َبرنػي عػف أ: ال عمػـ لػي بوقتيػا، فقػاؿ  عمـ مػف السػائؿ، أيأالمسؤوؿ عنيا بػ

ف أو ،  يتطػاولوف فػي البنيػاف  ف ترى الحفاة العراة العال   الفقراءأماراتيا قاؿ: أ
 .سيدتيا  فقاؿ لو جبريؿ: صدقت ف تمد العبدةأم  ربتيا  أي: األتمد 

اسػي يتػزوج وىذا ما حصؿ في العصر العباسػي، فقػد كػاف الَميفػ  العب 
ا  ا، تكػػوف ىػػذه البنػػت سػػيدةد لػػو بنتًػػتمػػفمػػ  وعبػػدة، أَ ، وىػػي  جاريػػ  مػػف جواريػػو
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مػػد ف تأ:   ا عنػػاه  مػػ  وعبػػدة، وىػػذا مػػأَ يػػا مَّ أف أباىػػا َميفػػ  سػػيد، مػػد أ ألفّ 
 م  ربتيا األ

ومػػف عبلمػػات السػػاع  الصػػغرى شػػيوع الزنػػا وقمػػ  الرجػػاؿ وكرػػرة النسػػاء 
 وكررة الفتف والمظالـ حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ فيقوؿ: يا ليتني مكانؾ.

مف عبلمات الساع  الكبرى ظيور الميػدي، :  عالمات الساعة الكبرى
 .طئ اسمو اسمي انو يو إ  عنو وقاؿ  

ف ىػػذا سػػيد كمػػا سػػماه النبػػي إلػػى ابنػػو الحسػػف وقػػاؿ: إ  نظػػر عمػػي  
 وسيَرج مف صمبو رجؿ يسمى باسـ    َُ َػبلؽ  ؽ  األمُػنبيكـ يشبيو فػي ال

 ََ َػػرج مسػػمـ وغيػػره أ . و رض عػػداًل األ و يمػػؤلّنػػأؽ  الشػػكؿ  و ْمػػوال يشػػبيو فػػي ال
ذاكر، فقاؿ   ونحف نتشرؼ عمينا النبي  أالغفاري قاؿ: سيد أعف حذيف  بف 

 حتػػى تػػروا قبميػػا عشػػر يػػا لػػف تقػػوـنّ إف؟ قمنػػا نتػػذاكر السػػاع  قػػاؿ: مػػا تػػذاكرو 
وطموع الشمس مػف مغربيػا، ونػزوؿ ،   والدابّ ، اؿ والدجّ ، يات: فذكر الدَاف ه

َسػػػؼ بالمشػػػرؽ  : جوج، وربلرػػػ  َسػػػوؼأجوج ومػػػأويػػػ  عيسػػػى بػػػف مػػػريـ  
سػػ سػػؼ بجزيػػرة العػػرب، و َو َػػرج مػػف الػػيمف ؾ نػػار تَػػر ذلػػهؼ بػػالمغرب، َو

لػػػى محشػػػرىـ تبيػػػت معيػػػـ حيػػػث بػػػاتوا وتقيػػػؿ معيػػػـ حيػػػث قػػػالوا إتطػػػرد النػػػاس 
يات ييرة  وقد اَتمؼ في ترتيب ىذه اآل وقالوا مف القيمول : أي النوـ وقت الظ

رػػـ ، رػػـ َػػروج الػػدَاف ، اؿ يػػات الػػدجّ وؿ اآلأ فّ إمػػف حيػػث ظيورىػػا، فقػػد قيػػؿ 
رػـ ،   رػـ َػروج الداّبػ، مػاجوج رػـ َػروج يػاجوج و ، نزوؿ عيسى عميو السػبلـ 
سػبلميـ فػي زمػف نػزوؿ عيسػى إالكفار يعمنوف  فّ إف ،طموع الشمس مف مغربيا

ػػأُ يػػو السػػبلـ، حتػػى يكػػوف النػػاس كميػػـ عم طمعػػت   واحػػدة، ولػػو كانػػت الشػػمس مَّ
يمػػاف نػػزوؿ عيسػػى عميػػو السػػبلـ لػػـ يكػػف اإلو أمػػف مغربيػػا قبػػؿ َػػروج الػػدجاؿ 
 مؽ الجمد.مقبوال مف الكفار، فالواو لمط

: يػػا رسػػوؿ الل، ومػػا الػػدَاف؟ فػػتبل رسػػوؿ الل   قػػاؿ حذيفػػ   : وانوووووالدخ
 ما بيف  قاؿ يمؤل {ٓٔ}الدَاف : يف تي السماء بدَاف مبأ    فارتقب يوـ ت
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ف فيصػيبو منػو كييئػ  الزكمػ  ا المػؤمّمػأ،  المشرؽ والمغرب يمكث اربعػيف ليمػ 
ف يصػػيبو مػػف الػدَاف مػػا يصػػيبو  أ ا الكػػافر  فيكػػوف بعػدّمػألػـ َفيػػؼ  و أ أي: 

 ذنيو ودبرهبمنزل  السكراف يَرج مف منَريو وأُ 
فخ ف ىذا الدَاف ينفَو حتى يَرج مف كؿ مسمد منو وينػتأوفي رواي  

 سورأ
جػيج أ، فقيػؿ مػف  راء فػي اشػتقاقيـاَتمفػت اآل : خروج ياجوج وماجوج

و شػػدة الحػػر، أط   بالتشػػديد، وىػػي االَػتبلالنػار، وىػػو التيابيػا وقيػػؿ مػػف األّجػ
سػػاـ  :بنػػاءأبلـ ربلرػػ  ، فمنػػوح عميػػو السػػ ، وىػػـ مػػف نسػػؿ نػػوح وقيػػؿ غيػػر ذلػػؾ

ويافػػػت ومػػػف  ،وحػػػاـ ومػػف نسػػػمو شػػعوب الصػػػيف واليابػػاف ،ومػػف نسػػػمو العػػرب 
 ، وشرذم  منيـ تركوا مف وراء السد الذي بناه ذو القرنيف نسمو الترؾ

َحتَّػى ِإَذا ُفِتَحػْت َيػْأُجوُج  َػرى. قػاؿ تعػالى:  أُ مَّػ ، ومػأجوج أُ مَّ ويأجوج أُ 
ػػف ُكػػؿّْ َحػػَدٍب َينِسػػُموفَ  وفػػي تفسػػير ابػػف كريػػر  [ٜٙ نبيػػاء:األ] َوَمػػْأُجوُج َوُىػػـ مّْ

يقػػوؿ: تفػػتم   بػػي سػػعيد الَػػدري قػػاؿ: سػػمعت رسػػوؿ الل  أحمػػد عػػف أروى 
متػيف مػف الَػروج وىػـ ي: يفػتم السػد الػذي يحجػز ىػاتيف األجوج  أأجوج ومػأي

  فيَرجػوف نػس والجػفّ كرػر مػف عػدد اإلأكريرة ال يحصػى عػددىـ جموع غفيرة 
شػػػوف النػػػاس  وىػػػـ مػػػف كػػػؿ حػػػدب ينسػػػموف  فيغ :عمػػػى النػػػاس كمػػػا قػػػاؿ تعػػػالى
لػػػػييـ مواشػػػػييـ إلػػػػى مػػػػدنيـ  وحصػػػػونيـ ويضػػػػموف إوينحػػػػاز المسػػػػمموف عػػػػنيـ 

 جوج  ليمػرّ أجوج ومػأف بعضػيـ  مػف جماعػات يػإرض حتػى األويشربوف مياه 
تي جماعػات أمف بعػدىـ  تػ فّ إا حتى فيو حتى يتركوه يابسً  بالنير فيشربوف ما

يػـ نّ أويذكر الحديث ، ا ماء مرة بذلؾ النير فيقولوف قد كاف ىاىن َرى  ليمرّ أ
رابً رض قتبًل وف األيمؤل عنػاقيـ فيمػوت أا يصػيب يسػمط الل عمػييـ دودً  ، رـا َو

حصػػػنو الػػػذي جمػػػيعيـ ال يسػػػمد ليػػػـ حػػػس، فيَػػػرج رجػػػؿ مػػػف المسػػػمميف مػػػف 
ا ـ ال، فيَػرج فيػراىـ جميًعػأحيػاء أف كػانوا مػازالوا إتحصف بو مف شرىـ ليػرى 
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الل عػػز  فّ إبشػػروا أال أوؽ بعػػض فينػػادي يػػا معشػػر المسػػمميف مػػوتى بعضػػيـ فػػ
 وجؿ قد كفاكـ عدوكـ فيَرجوف مف مدائنيـ وحصونيـ ويسرحوف مواشييـ.

ابػػف  َػػرج: أر عػػف كرػػرتيـ، قػػاؿ الحػػافظ فػػي الفػػتم حاديػػث تعّبػػأووردت 
جوح ومأجوح  وكػؿ أي فّ أ، مف حديث ابف مسعود رفعو  يمحباف، بشاىد صح

ػػأُ منيمػا  ريػػ ، ولمنسػػائي مػػف روايػػ  ا مػف الذلفًػػأحػػدىـ أمػا يتػػرؾ  قػػؿّ ألوحػػدىا    مَّ
وا ؤ جامعوف ما شايتاف  مَّ أُ جوج ومأجوج  أي فّ أعو، بيو رفأوس عف أعمرو بف 

ا لفًػػأتػػو  تػػرؾ مػػف ذريالّ إمػػنيـ وال يمػػوت رجػػؿ  وا مػػف النسػػاءؤ ويتزوجػػوف مػػا شػػا
 َرى مرفوع .أُ حاديث أ، ومرؿ ىذا ذكرت افصاعدً 
عبد الل بف سبلـ مرؿ ما سبؽ،  َرج عبد بف حميد بسند صحيم عفأو 

نػػس عشػػرة اإلبػػي حػػاتـ مػػف طريػػؽ عبػػد الل بػػف عمػػر قػػاؿ: الجػػف و أَػرج ابػػف أو 
 وجزء سائر الناس. ،جوج ومأجوجأجزاء يأجزاء، فتسع  أ

دـ وىـ مف هجوج ومأجوج ىـ مف ولد أف يأحاديث المرفوع  ألشارت اأو 
 ـ.األب و َواننا مف األإ، فيـ  ذري  نوح

ويقضػػػي عمػػػييـ وعمػػػى الػػػػدجاؿ عيسػػػى ابػػػف مػػػػريـ عميػػػو السػػػبلـ ومعػػػػو 
ػأُ ف يقضػي الل عمػى أد   وبعػالميدي مػف نسػؿ الحسػف     يػأجوج ومػأجوج مَّ

ػػأُ وينقػػذ  د ف المسػػمميف بعػػأحيح  حاديػػث صػػأ  مػػف شػػرىـ وردت   محمػػد  مَّ
َػروج  فّ أا، و توبػ  ال يػزاؿ مفتوًحػف بػاب الأذلؾ يحجوف ويعتمروف وىذا يعني 

و عنػػد وقػػوع ىػػذه ّنػػأل ا ج يكػػوف قبػػؿ طمػػوع الشػػمس مػػف مغربيػػاجوج ومػػأجو أيػػ
 العبلم  يسد باب التوب .
  الكبػرى ظيػػور الػدجاؿ، والػػدجاؿ مػػف عبلمػات السػػاع :خوروج الوودجال 

ه ولػبس، ذا مػوّ إالتمويػو وااللتبػاس مػف دجػؿ الشػيء عنػى َوذ مف الدجؿ، بممأ
، تسمى  مي ولو مساعدةب بيف عينيو كافر يقرؤه كؿ مؤمف ُأمي وغير أُ مكتو 
 َبار لو.نيا تتجسس األألا جساس ، وسميت ذلؾ ال
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 مك  الّ إؿ المدف كميا و يدَنّ أو عقيـ ال يولد لو، و نّ أومف صفاتو 
 . امتحميف يقأو ال يستطيد نّ إوالمدين  ف
ج مف َرساف، ويتبعو َمؽ ذ يَر إ،  و ياتي مف جي  ببلد فارسنّ ا  و 

ا ا كشير ويومً كسن  ويومً  ايومً ،  اربعيف يومً أبياف، ويمكث صأىؿ أكرير مف 
َبرت بو السن  النبوي ، وقد سأؿ أ، ىذا ما  يامو كأيامناأ، وسائر  سبوعأك

ن  أيكفينا فيو صبلة ، فذلؾ اليوـ كس الصحاب  رضي الل عنيـ رسوؿ الل
 يوـ؟ قاؿ: ال ولكف قدروا لو.  

عطاىا الل لو، مف ذلؾ كما جاء أاس يفتنوف بالدجاؿ لمَوارؽ التي والن
ؾ مّ أباؾ و أف بعرت لؾ إَبري أ، أي: عرابي: أريتَ و يقوؿ لؤلنّ أفي الحديث، 

ف: و فيقوالمّ أبيو و أنعـ فيتمرؿ لو شيطاناف في صورة  ي ربؾ؟ فيقوؿ:نّ أتشيد أ
 و ربؾ.نّ إيا بني اتبعو ف

رسوؿ الل صمى  بي سعيد الَدري عفأا، ما روي عف يضً أومف ذلؾ 
 يأتي :و كما قاؿأحدرنا رسوؿ الل عف الدجاؿ فقاؿ  :و قاؿنّ أالل عميو وسمـ ب

ماكف قريب  منيا، فيَرج ألى إو يصؿ نّ أ الّ إوىو محـر عميو أف يدَؿ المدين  
:  مف َير الناس، يتصدى لو، فيقوؿ لو وأاس ليو يومئذ رجؿ ىو َير النإ

بؿ أنت الدجاؿ الذي  : ذا قتمتؾ رـ أحييتؾ فيقوؿ لوإأتؤمف بي : الدجاؿ 
َذ الدجاؿ ىذا الرجؿ أ، في لنا محمد صمى الل عميو وسمـَبرنا بؾ رسو أ

ف؟ ال تؤمف بي اآلأ :فيقتمو رـ ينشره بالمنشار، رـ يحييو، فيقوؿ لو الدجاؿ 
ف ي اآلنّ ا  ف، و بصيرة مني اآل شدّ أجؿ المؤمف، والل ما كنت فيؾ قط ر فيجيبو ال
الل عميو وسمـ قد  رسولنا محمد صمى فّ ألا نت الدجاؿ أؾ نّ أا بت يقينً دقد ازد

فتف ليفتف بيا الناس التي منيا  عطاؾ الل مفأوصافؾ وما أَبرنا عنؾ وعف أ
مر أف تمطر فتمطر، ويأاء مر السمأف يأف فتنتو مِ  فّ أ، و  مف تميتوو يحيي نّ أ

بالحي فيكذبونو فبل يبقى ليـ  ف يمرّ أف فتنتو ف مِ أ، و  ف تنبت فتنبتأرض األ
بالحي فيصدقونو  ف يمرّ أفتنتو ف مف أو ،  ىمكت سائح  مف المواشي إالّ 
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ى تروح ف تنبت فتنبت حتأرض مر األأمر السماء اف تمطر فتمطر، ويأفي
سمف ما تكوف قد امتؤلت أعى فتعود كلى المر إمواشييـ مف البقر والغنـ 

 ضروعيا بالمبف.

ف يصيب الناس أمور بعد  سبحانو يعطي الدجاؿ مرؿ ىذه األالل فّ أو 
رض تنبت، فيكوف ذلؾ أء شديد، فبل سماء تمطر وال ربلث سنوات قحط وببل

جؿ أ، فمف  تن  الناس بالمسيم الدجاؿ لما معو مف َبز وماءفسباب أمف 
الضال   َبلط الناس والفرؽأر ما يتبعو الييود والنساء، و كرأذلؾ يتبعونو و 

 سبلـ.التي كانت محسوب  عمى اإل
ربكػػػـ لػػػيس  فّ أو  و اعػػػورّنػػػأ، وب و اللّنػػػأو يػػػزعـ ّنػػػأ  وصػػػفو الرسػػػوؿ  

نػا ربكػـ، يمبػث أبرص ويحيػى المػوتى ويقػوؿ: عمى واألو يشفي األنّ أو ،  عورأب
وكػب دري، ومعػو مرػؿ الجنػ  والنػار، يػا كفيكـ ما شػاء الل، وعينػو اليسػرى كأنّ 

 لكف جنتو نار وناره جن .
  صعد المنبر فضحؾ، فقاؿ: ليمـز ف النبي  أفي حديث رواه مسمـ و 

عمػػـ قػػاؿ: أجمعػػتكـ؟ قػػالوا: الل ورسػػولو  ـَ تػػدروف ِلػػأ كػػؿ مػػنكـ مصػػبله، رػػـ قػػاؿ
ي ا الػػػػدارمتميًمػػػ فّ ألا نػػػي والل مػػػا جمعػػػػتكـ لرغبػػػ  وال لرىيػػػ  ولكػػػػف جمعػػػتكـ إ

سػمـ وحػدرني أا فجػاء فبػايد و  نصػرانيِّ اسػمو الػدار  كػاف رجػبًل  ،لػى جػده إ نسب  
ىػؿ فمسػطيف أا مػف ناسً  فّ إ:  حدركـ عف مسيم الدجاؿأا وافؽ الذي كنت حديرً 

فجالػت بيػـ ،  مػف قبيمتػي لَػـ وجػذاـ ركبوا سػفين  فػي البحػر مػد ربلرػيف رجػبًل 
ذفتيـ فػي جزيػرة لييػا حتػى قػإو الجي  التي كانوا ينػووف التوجػ لى غيرإالسفين  

مرىا  لكررة ما عمييا مػف أاسو  أي: التبس   لبَّ ىـ بدابّ  ذاإف، مف جزائر البحر 
، أي كريػػػرة  شػػػعرىانيػػػا كانػػػت نػػػاررة ألا صػػػبحت كػػػذلؾ أو ، أالبسػػػ  مَتمفػػػ  
: لػػػـ يتبػػػيف لمنػػػاظر عورتيػػػا مػػػف كرػػػرة  قبميػػػا مػػػف دبرىػػػا، أي ىدر الشػػػعر، ال ُيػػػ

 الشعر الذي غطاىا. 
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رض المػذكورة فػي   األيػا داّبػنّ أاء عف عبد الل بف عمػر بػف العػاص وج
َبرينػػا، قالػػت: ال أاسػػ ، قػػالوا: فنػػا الجسّ أ:  قالػػت نػػتِ أ: مػػف  ف، فقػػالوا ليػػاهالقػػر 
قصػى أولكػف اذىبػوا الػى ،  ف تَبرونػي بشػيءأنكـ طمب مػأَبركـ بشيء وال أ

برجػػؿ  ذاإقصػػى القريػػ  فػػأتينػػا أف، ف يسػػألكـ وتسػػألونو فييػػا َمػػ فّ إفػػ،  ىػذه القريػػ 
وقػػػد اشػػػتد وراقػػػو، ، نسػػػاف َمقػػػ  إعظػػػـ أينػػػاه أمورػػػؽ بسمسػػػم  مػػػف حديػػػد وقػػػد ر 

 :َبرونػيألى كعبيو بالحديػد فقػاؿ لنػا: إلى عنقو ما بيف ركبتيو إمجموع  يداه 
َبرونػي عػف عػيف زغػر، وىػي : أ، قػاؿ  نتـ؟ قمنا: نحف نػاس مػف العػربأف مَ 

وىػؿ ، ا تستَبر؟ قاؿ: ىؿ في العيف ماء : عف أي شأني مدين  في الشاـ قمنا
ىميػػا يزرعػػوف مػػف أكريػػرة المػاء و ، ىػػي  قمنػػا لػػو: نعػـ ؟ىميػػا بمػػاء العػيف أيػزرع 

مػػا  :ردف، قمنػػا، وىػػي بحيػػرة طبريػػ  فػػي األ َبرونػػي عػػف البحيػػرةأيػػا. قػػاؿ: ئما
ردف وفمسػطيف َبروني عػف نَػؿ بيسػاف الػذي بػيف األأ:  زاؿ ماؤىا يتدفؽ قاؿ

قمنػا: نعػـ،  ؟ مػي ىػؿ بعػثَبرونػي عػف النبػي األُ أ: نعػـ، قػاؿ: اقمنػ ؟رمرأىؿ 
ارعوف فػػػي االلتحػػػاؽ بػػػو ، يسػػػ قمنػػػا سػػػراع ؟ ليػػػوإَبرونػػػي كيػػػؼ النػػػاس أقػػػاؿ: 

دينػػػ ، قػػػاؿ: و قػػػد َػػػرج مػػػف مكػػػ  ونػػػزؿ يرػػػرب، المّنػػػألػػػى دعوتػػػو، و إواالنضػػػماـ 
قػػاؿ: ،  دهَمص مػػف الورػػاؽ الحديػػدي الػػذي قّيػػف يػػتأوشػػؾ أفورػػب وربػػ  حتػػى 

و ظيػر وانتصػػر ّنػػأَبرنػاه أقػاؿ: كيػػؼ صػند بيػػـ؟ ف،  مػ  العػػرب؟ قمنػا: نعػػـاقات
ف ذلػؾ َيػر إمػا أقػاؿ: ، قمنػا: نعػـ قػاؿ لنػا: ىػؿ حػدث ذلػؾ؟ طاعوه، أعمييـ و 

نػا أنػي أوأنػي مَبػركـ عنػي نػا الػدجاؿ، أقػاؿ:  نػت؟أف يطيعوه، قمنا: مػف أليـ 
دع أرض فػػبل سػػير فػػي األأف، َرج أالَػػروج فػػوشػػؾ اف يػػؤذف لػػي فػػي أالمسػػيم 
، مدين   ربعيف ليم  غير مك  وطيب  التي ىي المدين أدَمت فييا في  إالّ قري  

دَؿ واحػدة منيمػا أف أ ردتُ أ: كمما    فيما محرمتاف عمي كمتاىماالرسوؿ  
عمى كؿ ناحيػ  منيػا  فّ أو ، استقبمني ممؾ بيده سيؼ بتار قاطد يصدني عنيا 

  لحػػػػػديث، فطعػػػػػف رسػػػػػوؿ الل  مبلئكػػػػػ  يحرسػػػػػونيا، قػػػػػاؿ الػػػػػذي روى ىػػػػػذا ا
 لنا ىذه القصػ  التػي حدرػو بيػا تمػيـ الػدرامي يبَاصرتو وىو عمى المنبر يرو 
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نػػي قػػد حػػدرتكـ بيػػذا مػػف قبػػؿ فوافػػؽ حػػديث تمػػيـ الػػدرامي إ الّ : أ وىػػو يقػػوؿ ،
 حديري.

ا مػػورً ألػػى النػػاس إحانو يعطػػي الػػدجاؿ ىػػذا عنػػد َروجػػو الل سػػب فّ تقػػدـ أ
تي أحتػى يػو ،   حتػى يحيػي المػوتى يمػراض المستعصػاأل يقػ  لمعػادة فيشػفَار 
و رب ّنػػأمنػػوا بهف إمرىـ أالمػػاء والنبػػات فيػػصػػابيـ القحػػط وقمػػ  أىػػؿ قريػػ  ألػػى إ

مار، فيجعميا كذلؾ فيؤمنوف بو، رنواع الشجر واألأالعالميف جعؿ قريتيـ تنعـ ب
اف يعمػـ ؟ فمػف كػنا اللأي نّ أتؤمف بي ب ـْ لَ أنساف ويحييو ويقوؿ لو و يقتؿ اإلنأو 

َبرنػػا أنػػت الػػدجاؿ الػػذي أؾ ّنػػأا يقيًنػػ زدتُ  و الػػدجاؿ فيقػػوؿ: ال، بػػؿ فػػدّنػػأبػػو ب
   محمد  نبينا وصافؾ أب

وأكرر الناس حينئذ غير متسّمم بيذا السبلح مػف العمػـ واإليمػاف ا لػذلؾ 
، ومنيـ النساء المسممات حتى  ساءَمؽ كرير مف الييود ومف النالدجاؿ  يتبد
ف تَػػػرج أو بنتػػػو بالحديػػػد فػػػي البيػػػت َشػػػي  أف ليقيػػػد امراتػػػو الرجػػػؿ المػػػؤم فّ إ

و شػػر فتنػػػ  تصػػػيب ّنػػػأ  بوقػػػد قػػاؿ عنػػػو الرسػػوؿ   ، فتػػومف بالػػػدجاؿ وتتبعػػو
 تى قياـ الساع  يقتمو عيسى عميو السبلـ.حدـ هالناس منذ َمؽ 

تباعو أمر الدجاؿ ويكرر أف يستفحؿ أبعد  : نزول عيسى عميا السالم
رض عنػػد المنػػارة األ إلػػىـ ويكػػوف نزولػػو مػػف السػػماء بلينػػزؿ عيسػػى عميػػو السػػ

 البيضاء شرقي دمشؽ كما ورد ىذا في الحديث الذي رواه مسمـ.
ا بيت ويكوف الدجاؿ عند نزوؿ عيسى عميو السبلـ قد ذىب قاصدً 

في فمسطيف    وىي بمدة، عند باب  لدّ  المقدس فيمحؽ بو عيسى عميو السبلـ
الدجاؿ الدجاؿ عيسى عميو السبلـ يذوب  ىذا راإقرب بيت المقدس، حتى 

و السبلـ فيقتمو بحربتو، كما يذوب الممم في الماء، رـ يتداركو عيسى عمي
فيتبعيـ المؤمنوف فيقتمونيـ حتى يقوؿ ، وأكررىـ مف الييود ، تباعو أوينيـز 

مـ، ىذا ييودي الحجر والشجر الذي يَتبئ وراهء الييودي، يا عبد الل، يا مس
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و مف شجر الييود، كما قاؿ عميو الصبلة نّ إ الغرقد فالّ إؿ فاقتمو َمفي تعا
 والسبلـ.

 ، شػػػقر المػػػوفأو رجػػػؿ مربػػػوع ّنػػػأب     عيسػػػى وصػػػؼ الرسػػػوؿ  
 يبقفبل يُ ، ويكسر الصمباف جميعيا  سبلـيقاتؿ الناس ويكرىيـ عمى دَوؿ اإل

رض، ويقضػػػػي عمػػػػى الَنزيػػػػر ويقرضػػػػو، فينقطػػػػد نسػػػػمو، ا منيػػػػا فػػػػي األصػػػػميبً 
ف أجػؿ أف يدفعوا الجزي  مػف أ ، أي: ال يقبؿ مف غير المسمميف يضد الجزيو 

 و يقتمػواأسبلـ ف يدَموا في ديف اإلأ الّ إ بؿ ال يقبؿ منيـ، يبقوا عمى دياناتيـ 
 الّ إبػػؽ ولػػـ يُ ، يػػا ، بػػؿ يقضػػي المسػػيم عميػػو السػػبلـ بعػػد نزولػػو عمػػى الممػػؿ كمّ 

 يقضػػي عمػػى الػػدجاؿ، ويمػػؤلعػػيف سػػن ، و ربأرض سػػبلـ، ويمكػػث فػػي األممػ  اإل
ر المػاؿ فػي زمانػو فػبل ويكرػ، ا ا وظمًمػمئػت كفػرً ف مُ أ بعد ا وعداًل سبلمً إرض األ

يرغبػػػوف فيػػػو بػػػؿ  بلفػػػرض فقيػػػر، حتػػػى ييػػػاف المػػػاؿ بػػػيف النػػػاس يبقػػػى فػػػي األ
رض سػبد و يبقػى فػي األنّ أَرى أطاع  الل وعبادتو، وتذكر رواي  يرغبوف في 

ربعػيف أرض و يبقػى فػي األنّ أالسابق  التي ذكرت  نافي الرواي سنيف، وىذه ال ت
لػى إرض قبػؿ رفعػو قصػد بيػا مػدة مكورػو فػي األ سػن ف االربعيف أذلؾ  ا سن 

ميػو السػبلـ ، وقصد بسػبد السػنوات التػي يقضػييا عيسػى ع السماء وبعد نزولو
و عميو الصبلة والسبلـ رفد وعمػره نّ أذلؾ ا رض لى األإبعد نزولو مف السماء 

 .بلروف سن  ربلث ور
لػػػػػى إعيسػػػػى ينػػػػزؿ  فّ إقػػػػاؿ   الرسػػػػوؿ   فّ أوفػػػػي حػػػػديث رواه مسػػػػمـ 

رػـ يقضػي عمػى الػدجاؿ ويعػيش النػاس ، و عروة بػف مسػعود شػبيا نّ أرض كاأل
غض وال تحاسػد ، وال تبػاحناءبعد ذلؾ سبد سنيف ليس بػيف ارنػيف عػداوة وال شػ

حػػدىا أيفتػػرس  لػػى جنػػب الإا غنػػاـ جنًبػػسػػود والنمػػور واألبػػؿ تعػػيش الػػذئاب واأل
لػػى إدعى النػػاس وُيػػ، فػػاعي والحيػػات وال تؤذييػػا وتمعػػب الصػػبياف باأل، َػػر اآل

 حد.أالماؿ فبل يقبمو 
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و سػػمد ّنػأبػو الزبيػر أَبرنػي أ:  قػاؿ جَػرج مسػمـ مػف حػديث ابػف جػػريأو 
  يقػػوؿ: ال تػػزاؿ طائفػػ  مػػف : سػػمعت رسػػوؿ الل   جػػابر بػػف عبػػد الل يقػػوؿ

  قاؿ: فينزؿ عيسػى بػف مػريـ لى يوـ القيامإريف تي يقاتموف عمى الحؽ ظاىمّ أ
ميػػر ىػػذه الطائفػػ  المحمديػػ  أميػػرىـ أو يمتقػػي بيػػـ ويمتقػػوف بػػو فيقػػوؿ: ّنػػأيعنػػي 

فيعتػذر عيسػى بػف  ، مامنػا فػي الصػبلةإكػف ، لنػا  صؿّْ  :   يقوؿ لعيسى 
مػػ ، وفػػي الل ليػػذه األ  مػػراء تكرمػػأُ بعضػػكـ عمػػى بعػػض  فّ إ ،مػػريـ ويقػػوؿ: ال

ذا ىػـ إمسجد المسمميف، فييموف لمصبلة ف عيسى عميو السبلـ يدَؿ فّ أرواي  
ا يػػػا روح الل، فيقػػػوؿ: ليتقػػػدـ اًمػػػمإبنػػػا  ؿّْ تقػػػدـ َصػػػ :بعيسػػػى، يعرفونػػػو فيقولػػػوف

 بكـ. مامكـ فميصؿّْ إ
ـ رجػؿ صػالم، مػاميا  ى، بينا المسموف في بيت المقػدس و َر أوفي رواي  

عيسػػػػى ـ يػػػػنكص، ليتقػػػدـ مػػػانػػػزؿ عيسػػػػى فرجػػػد اإل ذإقػػػد تقػػػدـ ليصػػػػمي بيػػػـ، 
يػا نّ إمػاـ  فييػا اإلأيف كتفيو رـ يقوؿ: تقدـ  فيقؼ عيسى ب، ا مامً إفيصمي بيـ 
صػحابو بنػزوؿ أَبػر أف أ  بعػد الرسوؿ   فّ أوجاء في الحديث ، لؾ اقيمت 
قرؤوه مػف رسػوؿ الل أف ادركتمػوه، فػإ، قػاؿ:  وصػافوأليـ  وذكر   عيسى 

 .السبلـ   
بػي ىريػرة، أفي رجاليما رجاؿ الصػحيم مػف حػديث سناد إحمد بأَرج أو 

 ،بػف مػريـلقى عيسى أف أف طاؿ بي عمر إرجو ني ألإقاؿ:   الرسوؿ   فّ أ
َػرج أميقرئو منػي السػبلـ. و ف عجؿ بي موت فمف لقيو  منكـ يا صحابتي  فإف

ا عيسػػى بػػف مػػريـ حكًمػػػ : لييػػبطفّ  ا بمفػػظيًضػػأبػػي ىريػػرة أالحػػاكـ مػػف حػػديث 
لػػى مكػػ  والمدينػػ   إتي أرض فيػػا  طويمػػ  مػػف األليسػػمكف فجاًجػػا و ا مقسػػطً ماًمػػا  و 

ومما ىو رابت ، عميو  ردَّفّ وال يَّ مَ عَ  ـَ مّْ سَ قبري حتى يُ  تيفّ أولي، ا و معتمرً أا حاجِّ 
ىػو    عيسػى  فّ أىؿ السػن  أ  المطيرة واتفاؽ حاديث الصحيح  والسنباأل
سػػمو وروحػػو التػػي رض بجلػػى األإو سػػينزؿ ّنػػأف فػػي السػػماء حػػي لػػـ يمػػت، و اآل
ا ىػؿ الكتػاب جميًعػأ فّ أو ، َػر الزمػاف هو يمػوت فػي ّنػألى السػماء بيمػا، و إ رفد
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  ال مػػف الييػػود والنصػػارى سػػيؤمنوف بػػو بعػػد نزولػػو يبشػػرىـ برسػػال  محمػػد  
 برسالتو التي بعرو الل بيا قبؿ رفعو الى السماء .

ى بػف   يمبػث عيسػبي ىريػرة قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل  أحمد عف أَرج أو 
بعد نزولو  لو  سن  قبؿ رفعو وسبد سنوات ٖٖربعيف سن   أرض مريـ في األ

َػػػرج الترمػػػذي أو .  لسػػػالت رض والصػػػحراء  سػػػيمي عسػػػبًل يقػػػوؿ لمبطحػػػاء  لػػػؤل
 :بيػػو عػػف جػػده قػػاؿأبلـ عػػف وحسػػنو عػػف محمػػد بػػف يوسػػؼ بػػف عبػػد الل بػػف سػػ

بَػاري َػرج الأو  . معػومكتوب في التوراة صػف  محمػد وعيسػى بػف مػريـ يػدفف 
فػػي تاريَػػو والطبرانػػي عػػف عبػػد الل بػػف سػػبلـ قػػاؿ: يػػدفف عيسػػى بػػف مػػريـ مػػد 

و يتػوفى فػي نّ ا  ا. و   فيكوف قبره رابعً  رسوؿ الل وصاحبيو  أبي بكر وعمر  
 طيب ، في المدين ، ويدفف بالحجرة النبوي  .

 َيػْوـَ َيػْأِتي َبْعػُض هَيػاِت َربّْػؾَ قػاؿ تعػالى:  : طموع الشمس مون مغربهوا
ْيػػًرا ُقػػِؿ  ََ ـْ َتُكػػْف هَمَنػػْت ِمػػف َقْبػػُؿ َأْو َكَسػػَبْت ِفػػي ِإيَماِنيَػػا  اَل َينفَػػُد َنْفًسػػا ِإيَماُنيَػػا لَػػ

  بػػػي ىريػػػرة  أروى البَػػػاري عػػػف  [ٛ٘ٔنعػػػاـ: األ] انَتِظػػػُروْا ِإنَّػػػا ُمنَتِظػػػُروفَ 
، سػاع  حتػى تطمػد الشػمس مػف مغربيػا : ال تقػـو ال  قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  

الناس وراحوا يصموف ويدعوف ربيػـ مف ناس همف مف عمييا  أي: هىا الهر ذا إف
ف يتػوب أواف  فمف شػروط التوبػ  يمانيـ وصبلتيـ لكف بعد فوات األإف يقبؿ أ

ف هعميػػػو القػػػر  ىػػػذا مػػا نػػػّص ، العبػػد عػػػف ذنبػػػو قبػػؿ طمػػػوع الشػػػمس مػػف مغربيػػػا 
 حاديث النبوي  الصحيح  الصريح  في ىذا الباب .الكريـ واأل
  مػف تػاب قبػؿ بي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ الل  أابف سيريف عف  وعف

 ف تطمد الشمس مف مغربيا قبؿ منو  أي: قبمت منو التوب  .أ
 فّ إ  قػػػػاؿ: رسػػػػوؿ الل   فّ أوعػػػػف عبػػػػد الل  بػػػػف عمػػػػرو بػػػػف العػػػػاص 

لػػػى الل إف تيػػػاجر أَػػػرى ف تيجػػػر السػػػيئات، واألأحػػػدىما أاف، اليجػػػرة َصػػػمت
ذا إقبػػػؿ حتػػػى تطمػػػد الشػػػمس مػػػف مغربيػػػا، فػػػاؿ التوبػػػ  ت ... وال تػػػز ورسػػػولو  

 عمػاؿ  وكفػى اللأيمػاف و إعمى كؿ قمب بمػا فيػو  مػف  طمعت طبد  أي: َتـ 
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عمػػػػاؿ بعػػػػد طمػػػػوع سػػػػناد أي: تَػػػػتـ األالنػػػػاس العمػػػػؿ. ىػػػػذا الحػػػػديث حسػػػػف اإل
عمػاليـ أيمػانيـ وصػبلتيـ وزكػاتيـ و إمغربيا وال ينفد الناس يومئػذ  الشمس مف
 الصالح .
ي  أفقمت: ما   لت رسوؿ الل  أو عف حذيف  قاؿ: سرج ابف مردويَأو 

طمػػػوع الشػػػمس مػػػف مغربيػػػا. قػػػاؿ تطػػػوؿ تمػػػؾ الميمػػػ   ليمػػػ  طمػػػوع الشػػػمس مػػػف 
مغربيا  حتى تكوف قدر ليمتيف، فبينما الػذيف كػانوا يصػموف فييػا  أي: يقيمػوف 

جوـ ال الميؿ ويصموف الفجر جماع  في المسجد فيصموف الميؿ كما كانوا، والن
تػػرى قػػد قامػػت مقاميػػا  أي: تػػرى واقفػػ   رػػـ يرقػػدوف  ينػػاموف بعػػد اف انتظػػروا 
طمػػػػػوع الشػػػػػمس ولػػػػػـ تطمػػػػػد  رػػػػػـ يقومػػػػػوف فيعممػػػػػوف  ويصػػػػػموف صػػػػػبلة الميػػػػػؿ 
وينتظػػروف طمػػػوع الشػػمس ولػػػـ تطمػػػد  رػػـ يرقػػػدوف  ينػػػاموف  رػػـ يقومػػػوف حتػػػى 

الصباح وال يتطاوؿ عمييـ الميؿ، فيفزع الناس  يَافوف  وال يصبحوف  يرقبوف 
ذا ىػي طمعػت مػف إـ ينتظػروف طمػوع الشػمس مػف مشػرقيا حوف  فبينما ىبيص

منػػوا وال هىػػا النػػاس  مػػف الػػذيف مػػا كػػانوا يصػػموف ويصػػوموف  هذا ر إفػػ، مغربيػػا 
 ينفعيـ ايمانيـ  وصوميـ وصبلتيـ .

ا حتى طموع باب التوب  سيبقى مفتوحً  فّ أف الل سبحانو قد وعدنا بأذلؾ 
المغػػرب سػػد بػػاب التوبػػ ، قػػاؿ تعػػالى: ذا طمعػػت مػػف إفػػ، ا الشػػمس مػػف مغربيػػ

 ـْ َتُكػػْف هَمَنػػْت ِمػػف َقْبػػُؿ َأْو َيػػْوـَ َيػػْأِتي َبْعػػُض هَيػػاِت َربّْػػَؾ اَل َينفَػػُد َنْفًسػػا ِإيَماُنيَػػا لَػػ
ْيًرا ُقِؿ انَتِظُروْا ِإنَّا ُمنَتِظُروفَ  ََ  [ٛ٘ٔاالنعاـ: ] َكَسَبْت ِفي ِإيَماِنَيا 

، بػاب التوبػ   سدّ يُ ،  مغربيا : ىي طموع الشمس مف يات ربؾهوبعض 
، ا ا يبقػى عنػػد الل كػػافرً ومػف كػػاف كػػافرً ، ا ا يبقػى عنػػد الل مؤمًنػػفمػف كػػاف مؤمًنػػ

يَػػػػرج الل الدابػػػػ  لػػػػتكمـ النػػػػاس وتعمميػػػػـ مػػػػف ىػػػػو وبعػػػػد أف ُيسػػػػدَّ بػػػػاب التوبػػػػ  
 ؟المؤمف؟ ومف ىو الكافر

  قػاؿ: رسػوؿ الل   فّ أبػي ىريػرة أرج الترمػذي عػف َأ:  خروج الدابة
تَرج الداب   فيؿ مف مك  وقيؿ مف غيرىا  معيا َاتـ سميماف وعصػا موسػى 

تجمػو وجػػو المػؤمف بالعصػػا   فتجمػو وجػػو المػؤمف  أي: تصػػقمو وتبيضػو، وقيػػؿ
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ىػػؿ البيػػت أ فّ إىػػؿ الَػػواف  أي: حتػػى أ فّ إنػػؼ الكػػافر بالَػػاتـ حتػػى أوتَػػتـ 
سرة أوىـ  كؿ  ليجتمعوف ـ عند األعمى ما يوضد عميو الطعاالذيف يجتمعوف 

َػوة و والد و أـ و أب و ، أواحدة  بػ  فرقػت بيػنيـ فصػقمت وجػو الدا فّ أ الّ َػوات إاأا 
يـ لكفره ومعصيتو  فيقػوؿ  يَاطػب دت وجو بعضيمانو وتقواه وسوّ بعضيـ إل
وؿ ىا ىا يا كافر، َر  ىا ىا يا مؤمف  لجبلء وجيو واستنارتو  ويقأحدىـ اآل

 نفو .أي لمَتـ عمى أ
  قػاؿ: عنػو عػف النبػي   وحمد وابػف مردويػأَرجو أمامو فأيث ما حدأ

تػػدؿ  الكػػافر نػػؼأمػػى َػػراطيميـ  أي: تضػػد عبلمػػ  عمػػى   فتسػػـ عتَػػرج الداّبػػ
 بيػػذه العبلمػ   حتػػى و كػػافر  رػـ يعمػػروف فػيكـ  يبقػوف يعيشػػوف طػويبًل ّنػأعمػى 

و ألػػو صػػديقو اؿ لػػو  يقػػوؿ    أي: يشػػتري حاجػػ  لػػو  فيقػػيشػػتري الرجػػؿ الداّبػػ
 الرجؿ المَطـ  أي: مف الرجؿ الكافر  فيقوؿ مف  ؟قريبو  ممف اشتريتيا
ـْ  قاؿ تعالى: ـْ َدابًَّ  مَّْف األْرِض ُتَكمُّْمُي َرْجَنا َلُي َْ ـْ َأ َذا َوَقَد اْلَقْوُؿ َعَمْيِي َواِ 

 .[ٕٛالنمؿ: ] َأفَّ النَّاَس َكاُنوا ِبأَياِتَنا ال ُيوِقُنوفَ 
س رػور أسػيا ر أو وصػؼ الدابػ  فقػاؿ: ر نّ أي الزبير بأعف  جقاؿ ابف جري

كبػر مػف أ: الوعػؿ  ؿيَّ واإل  يؿإذف فيؿ وقرنيا قرف أُ ذنيا أُ وعينيا عيف َنزير و 
ولونيػا ، سػد أوصػدرىا صػدر ، ف  وعنقيػا عنػؽ نعامػ  الغزاؿ لو قرناف طػويبل

اصرتيا ، لوف نمر  يػر بع ـئميػا قػوائوقوا، وذنبيا ذئػب كػبش ،  اصرة ىرّ ََو
  جمؿ . يا أرجؿرجمأ أي: 

اتـ سميماف فبل يبقى مػؤمف م اتَرج ىذه الداب  ومعيا عص  الّ إوسى َو
ى نكتػت فػي وجيػو بعصػا موسػى نكتػػ  بيضػاء فتفشػو  وتتسػد  تمػؾ النكتػ  حتػػ

 نكتػػػت فػػػي وجيػػػو نكتػػػ  سػػػوداء بَػػػاتـ الّ إيبػػػيض بيػػػا وجيػػػو، وال يبقػػػى كػػػافر 
النػػاس  فّ إحتػػى ، بيػػا وجيػػو  يسػػودّ سػػميماف فتفشػػو  وتتسػػد  تمػػؾ النكتػػ  حتػػى 

يػػا  سػػواؽ  يقػػوؿ بعضػػيـ لػػبعض  بكػػـ ذايتبػػايعوف  يبيعػػوف ويشػػتروف  فػػي األ
ىؿ البيت  العائم  الواحدة  يجمسوف عمػى أ فّ إوحتى  ؟يا كافر وبكـ ذا ؟مؤمف

ت نػأبشػر أ  يػا فػبلف رػـ تقػوؿ ليػـ الداّبػ، مائدتيـ فيعرفوف مؤمنيـ مف كافرىـ 
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 :فػػذلؾ قػػوؿ الل تعػػالى، ىػػؿ النػػار أنػػت مػػف أبشػػر أفػػبلف  ىػػؿ الجنػػ ، ويػػاأمػػف 
النػػاس كػػانوا  فّ أرض تكمميػػـ َرجنػػا ليػػـ دابػػ  مػػف األأذا وقػػد عمػػييـ القػػوؿ ا   و 
  حػػيف تَػػرج وتكمػػـ النػػاس الدابػػ فّ أال يؤمنػػوف  لػػذلؾ ورد فػػي الحػػديث  ياتنػػاأب

 فّ أل ا يػرب النػاس منيػاي ؟ـ كػافرأمػؤمف ىػو أ:  كػؿ واحػد مػنيـ عمػـتُ ف أتريد 
ىػػػؿ أنػػت كػػافر مػػف أيػػا فػػبلف  : ف تكممػػو الدابػػ  وتقػػوؿ لػػوأ مػػنيـ يَشػػى كػػبلِّ 

 النار.
بيػػو أعػف سػػالـ بػف عبػػد الل بػف عمػػر عن َػػرج الترمػػذيأ : ارووووروج النوخو

 : سػتَرج نػار مػف حضػرموت  اسػـ مدينػ  فػي الػيمف قاؿ: قاؿ رسػوؿ الل  
أي: تجمعيػػػـ النػػػار جنػػػوب الجزيػػػرة العربيػػػ   قبػػػؿ يػػػـو القيامػػػ  تحشػػػر النػػػاس  

مرنػػا؟  أي: فػػي ذلػػؾ الوقػػت  قػػاؿ عمػػيكـ أيػػا رسػػوؿ الل فمػػا ت :وتسػػوقيـ  قػػالوا 
 اىا . يّ   لحفظ مبلئك  الرحم  إبالشاـ

رسػػوؿ الل   أفّ  رضػػي الل عنػػو عػػف حذيفػػ  بػػف اليمػػاف : رآنووووع القووووورف
   صػػياـ والدرى مػػا حتػػى ال ُيػػ سػػبلـ أي: يمحػػىدرس اإل: ُيػػ قػػاؿ مػػا معنػػاه 

فػػػي ليمػػػ  فػػػبل  ويمسػػػي عمػػػى كتػػػاب الل عػػػز وجػػػؿ،  صػػبلة وال زكػػػاة وال صػػػدق 
وتبقػى طوائػؼ مػف النػاس ممػف  هياتػو محػى كػؿّ تف، يػ  رض منػو هيبقى فػي األ

يقولػػوف  لمػػف ىػػـ دونيػػـ فػػي  ف يمحػػى والشػػيخ والعجػػوزأسػػبلـ قبػػؿ دركػػوا اإلأ
ف نقوليػا فقػاؿ لػو ونحػ ،  اللالّ إلػو إ، ال  باءنا عمى ىػذه الكممػ دركنا هأ العمر:

حد الحاضريف أي: قاؿ لحذيفػ  بػف اليمػاف راوي ىػذا الحػديث أفر صم  بف ز : 
بلة وال الصػػػياـ وال ، وىػػـ ال يػػػدروف مػػا الصػػ  اللالّ إلػػو إفمػػا تغنػػي عػػػنيـ ال  :

أي: مػػػاذا تػػػنفعيـ قػػػوليـ ليػػػذه الكممػػػ  وىػػػـ ال يصػػػموف وال  نسػػػؾ وال صػػػدق  ؟!
:  ينجػوف بيػا  يزكوف ؟! قاؿ لو حذيف  وال يحجوف وال يتصدقوف واليصوموف 
. الل دَػػؿ الجنػػ  إالّ لػػو إ: مػػف قػػاؿ ال  لقولػػو عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ مػػف النػػار 

 .وفي رواي  حـر الل عميو النار
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يػـ نّ ، أ الل الّ إلػو إال :ىػؤالء الػذيف اكتفػوا بقػوليـ  فّ أوىػذا محمػوؿ عمػى 
الزمػاف ولػو َػر نجػوف بيػا هوي، ركػاف ف بوجػوب ىػذه األحينئذ لـ يكونوا عالمي

صػم   ا: يػ صػوتوكاف بعد دَوليـ النار ، رـ أعاد حذيف  مقالتو وىو يمػد بيػا 
َػرج أو   ٓصم  ينجوف بيا مف النار يا،  بف زفر ال تستييف بعظـ ىذه الكمم 

 تقػػـو السػػاع  حتػػى ال يقػػاؿ ال :  نػػس قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  أالترمػػذي عػػف 
 رض الل الل.في األ

حمػد ومسػمـ وىػذا يعنػي أَرجػو أىذا حػديث حسػف، وقػد  و عيسىبأقاؿ 
  عمى شرار الَمؽ.الّ إالقيام  ال تقـو  فّ أ

َػػرج مسػػمـ عػػف عائشػػ   رضػػي الل عنيػػا  قالػػت: سػػمعت رسػػوؿ الل أو 
  يقوؿ: ال يذىب الميؿ والنيار  أي: ال تقوـ الساع  وينقطد الزماف  حتى  

ف الكفػػر عمػػى ىػػذه الحالػػ  مػػ   قػػاؿ رػػـ يبقػػى النػػاس كمػػا تعبػػد الػػبلت والعػػزى
ف مَ  طيب  تميت كؿّ  ارـ يبعث الل ريحً ، ما شاء الل   مف رحـ اللالّ إوالضبلؿ 

لػػى إمػػف ال َيػػر فيػػو فيرجعػػوف  فيبقػػى، فػي قمبػػو مرقػػاؿ حبػػ  َػػردؿ مػػف ايمػاف 
 صناـ.بائيـ وىو عبادة األهديف 

ـو السػاع  قاؿ ال تق    عف النبي  بي ىريرة  أَرج الحاكـ عف أو 
ػذ المػرأة جيػارً ، حد لل فيو حاجػ  أرض ال يبقى عمى وجو األحتى   اوحتػى تَؤ

ذلػػؾ   تػػنكم  يزنػػى ويفعػػؿ بيػػا وسػػط الطريػػؽ والنػػاس ينظػػروف  ال ينكػػر عميػػو
كررىـ غيػرة  يقػوؿ  ليػذا الرجػؿ الػذي يزنػي أشرفيـ و أأي :   مرميـأحد فيكوف أ

فػػػذاؾ فػػػييـ ،  قمػػػيبًل   الطريػػػؽ  بعػػػدتيا عػػػفأيتيػػػا  و لػػػو نحّ   بػػػامرأة وسػػػط النػػػاس
 بي بكر وعمر فيكـ.أمرؿ    أي: مرؿ ىذا الرجؿ يكوف في ذلؾ الزماف 

  ال : قػػػاؿ رسػػػوؿ الل   َػػػرج الترمػػػذي عػػػف حذيفػػػ  بػػػف اليمػػػاف قػػػاؿأو 
و ال تقػػـو ّنػػأوالمعنػػى:  ، سػػعد النػػاس لكػػد بػػف لكػػدأتقػػـو السػػاع  حتػػى يكػػوف 

رفعيػػـ أا و طيػػبيـ عيًشػػأ و رىـ مػػااًل كرػػأ : أي،  سػػعد النػػاسأالسػػاع  حتػػى يكػػوف 
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و الػذي ال ، أا ىو المكد بف المكد وىو المئيـ بف المئيـ والػرديء الحسػب منصبً 
 َبلؽ.أصؿ وال تحمد لو أعرؼ لو يُ 

  ا بعد سكرات الموتمالموعظة الخامسة والعشرون : 
  فػي جنػازة رجػؿ : َرجنػا مػد رسػوؿ الل   عف البراء بػف عػازب قػاؿ

فجمػس رسػوؿ الل وجمسػنا ، حفػره بعػده  لى القبر ولـ يتـّ إانتيينا نصار فمف األ
رض فرفػد رأسػو، ا الطيػر وبيػده عػود ينكػت بػو فػي األما عمػى رؤوسػنحولو كأنّ 
العبػػد المػػؤمف  فّ إ :، رػػـ قػػاؿاو ربلرًػػأوذوا بػػالل مػػف عػػذاب القبػػر مػػرتيف فقػػاؿ تعػػ

َػر سػاع  هكاف فػي ذا إَرة  أي: قباؿ مف اآلا  ذا كاف في انقطاع مف الدنيا و إ
مس وجػوىيـ الشػ كػأفَّ ، ليػو مبلئكػ  مػف السػماء بػيض الوجػوه إمف عمره  نػزؿ 

كفػػػاف الجنػػػ  وحنػػػوط مػػػف حنػػػوط الجنػػػ  أ مػػػف شػػػدة جماليػػػا  معيػػػـ كفػػػف مػػػف 
حتػػػى    والحنػػػوط مػػػا يوضػػػد عمػػػى جسػػػد الميػػػت لتطييػػػب رائحتػػػو ومنػػػد تعفنػػػو

اء  ممػػػؾ شػػػياأل ليػػو بصػػػره مػػفإ البصػػػر  أي: بمقػػدار مػػػا يمتػػػدّ  يجمػػس منػػػو مػػدّ 
د رأسػػو فيقػػوؿ: اسػػمو عزرائيػػؿ  حتػػى يجمػػس عنػػ فّ إالمػػوت عميػػو السػػبلـ  قيػػؿ 

لى مغفرة مف الل ورضواف، قاؿ فتَرج فتسيؿ كمػا إيا النفس الطيب  اَرجي يّ أ
َػػػذىا لػػػـ أذا إء  يعنػػػي مػػػف فػػػـ القربػػػ   فيأَػػػذىا فػػػف فػػػي السػػػقاتسػػػيؿ القطػػػرة ِمػػػ

ت  طرفػػػػ  عػػػػيف ي يػػػػد ممػػػػؾ المػػػػو يػػػػا مبلئكػػػػ  الرحمػػػػ  فػػػػيػػػػدعوىا  أي: لػػػػـ تترك
فيجعمونيػػػا فػػػي ذلػػػؾ الكفػػػف وفػػػي ذلػػػؾ الحنػػػوط   لػػػى روح المػػػؤمفإ الشػػػتياقيـ 
 فيصعدوف بيا، :رض قاؿكأطيب نفح  مسؾ وجدت عمى وجو األ ويَرج منو

الطيػب؟ فيقولػوف : مػا ىػذا الػروح  : قػالواالّ إفبل يمروف عمى مػؤل مػف المبلئكػ  
ى بيػا فػي الػدنيا حتػى ينتيػوا بيػا اف يسػمّ سمائو التي كػأحسف أفبلف بف فبلف ب

ف  أي: مبلئكػػ  الرحمػ  الحاممػػ  لػروح المػػؤمإلػى السػػماء الػدنيا فيسػػتفتحوف بيػا 
ف يفتحػػػوا لروحػػػو كػػػي أبواب السػػػماء الػػػدنيا أيطمبػػػوف مػػػف المبلئكػػػ  المػػػوكميف بػػػ

لى السماء الراني   فيفػتم لػو ويشػيعو مػف إولى لى ربيا عبر السماء األإتصعد 
ف كػػػؿ سػػػماء رؤسػػػاؤىا مػػػف مقربوىػػػا  أي: يػػػذىب معػػػو ويشػػػيعو مػػػكػػػؿ سػػػماء 
، فيقػوؿ  لػى السػماء السػابع إماء التي تمييا حتى ينتيى بيػا لى السإالمبلئك   

فػي السػماء  عميػيف مكػاف فّ أاكتبوا كتاب عبدي في عمييف  ذكر الل عز وجؿ 
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رض أللػػى اإعيػػدوه أرواح المػػؤمنيف رػػـ يقػػوؿ سػػبحانو  و أالسػػابع  وفييػػا تجتمػػد 
مػػف ربػػؾ؟ فيقػػوؿ ربػػي الل ،  :فػػي جسػػده فيأتيػػو ممكػػاف فيجمسػػانو فيقػػوالف  لػػو 

مػػا ىػػذا الرجػػؿ الػػذي بعػػث  :سػػبلـ، فيقػػوالفمػػا دينػػؾ؟ فيقػػوؿ دينػػي اإل :فيقػػوالف
يػػػدريؾ؟ فيقػػػوؿ: قػػػرأت كتػػػاب الل  ، فيقػػػوؿ ىػػػو رسػػػوؿ الل، فيقػػػوالف: مػػػا فػػػيكـ

فرشػوه مػف أدؽ عبػدي فصػ ف قػدأو وصػدقتو فينػادي منػاد مػف السػماء منت بػهو 
تيو مف روحيا  أي: نسيميا  وطيبيػا ألى الجن ، قاؿ: فيإا تحوا لو بابً الجن  واف

ليػػو البصػػر مػػف الجيػػات إبصػػره  أي: بمقػػدار مػػا يمتػػد  ويفسػػم لػػو فػػي قبػػره مػػدَّ 
بشػر أب الريم فيقػوؿ: ربد  قاؿ ويأتيو رجؿ حسف الوجو، حسف الرياب، طيّ األ

يومؾ الػذي كنػت  ا  ىذاا وسرورً ي يمؤل قمبؾ فرحً بشر بالذأبالذي يسرؾ  أي: 
نػػػا أوجػػػو الحسػػػف، يجػػػيء بػػػالَير، فيقػػػوؿ: نػػػت فوجيػػػؾ الأتوعػػػد، فيقػػػوؿ: مػػػف 

ىمػي ألى إرجد أقـ الساع  حتى أ قـ الساع ، ربّْ أ عممؾ الصالم، فيقوؿ: ربّْ 
ربػػػي مػػػف الحػػػور العػػػيف لقػػػى مػػػا وعػػػدني بػػػو أدَػػػؿ الجنػػػ  و أومػػػالي  أي: حتػػػى 
قبػػاؿ مػػف ا  ي انقطػػاع مػػف الػػدنيا و ذا كػػاف فػػإبػػد الكػػافر الع فّ ا  و ونعػػيـ ورضػػواف  

ليػػو مبلئكػػ  سػػود الوجػػوه معيػػـ إَػػر سػػاع  مػػف عمػػره  نػػزؿ هي: فػػي أ َػػرة اآل
ىػػػػػؿ التقشػػػػؼ والرىبنػػػػػ   أ والمسػػػػػوح كسػػػػاء مػػػػػف شػػػػعر َشػػػػػف يمبسػػػػو المسػػػػوح 

مػػوت، حتػػى يجمػػس عنػػد رأسػػو، البصػػر، رػػـ يجػػيء ممػػؾ ال فيجمسػػوف منػػو مػػدّ 
ؽ فػػػي لػػػى سػػػَط مػػػف الل وغضػػػبو فتفػػػرَّ إرػػػ  اَرجػػػي لػػػنفس الَبيتيػػػا ايّ أفيقػػػوؿ: 

عمػػػاؽ جسػػػده مػػػف شػػػدة َوفػػػو  فينتزعيػػػا أروحػػػو تغػػػوص فػػػي  فّ أجسػػػده  أي: 
 الممػػؾ، أي يجػػذبيا بشػػدة  كمػػا ينتػػزع السػػفود مػػف الصػػوؼ المبمػػوؿ  والسػػفود، 

َذىا  ممؾ الموت  لػـ يػدعوىا  لػـ أذا إديدة التي يشوى عمييا المحـ  فىي الح
ا مبلئكػػ  العػػذاب  فػػي يػػده طرفػػ  عػػيف حتػػى يجعموىػػا فػػي تمػػؾ المسػػوح، تتركيػػ

فػػػبل  فيصػػػعدوف بيػػػا، ، رضمنيػػػا كػػػأنتف جيفػػ  وجػػػدت عمػػػى سػػطم األوتَػػرج 
لَبيرػ ؟ فيقولػوف: فػبلف  قالوا: ما ىذه الػريم االّ إيمروف عمى مؤل مف المبلئك  

لػػى إيػػا نتيػػى بسػػمائو التػػي كػػاف يسػػمى بيػػا فػػي الػػدنيا، حتػػى يُ أقبم أبػػف فػػبلف بػػ
بواب السػػماء أي: يطمبػػوف مػػف المبلئكػػ  الموكمػػ  بػػالسػػماء الػػدنيا فيسػػتفتم لػػو  أ

لى السماء التي تمييا  فبل يفتم لو إبوابيا ليصعدوا بروحو أف يفتحوا لو أالدنيا 
    ال تفػتم ليػـ ابػواب السػماء وال يػدَموف الجنػ  حتػى رػـ قػرأ رسػوؿ الل  ، 
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 الجمػؿف يػدَؿ أومػف المسػتحيؿ  {ٓٗؼ : }األعرايمج الجمؿ في سـ الَيػاط 
: اكتبػػوا كتابػػو فػػي سػػجيف فػػػي  فيقػػوؿ الل عػػز وجػػؿ،  بػػرة الَيػػاط.إرقػػب فػػي 
مكنػػ  ضػػيؽ األأرض السػػابع ، وىػػو رض السػػفمى  قيػػؿ ىػػو مكػػاف تحػػت األاأل
ا... فتعػػػاد روحػػػو فػػػي جسػػػده فيأتيػػػو  ممكػػػاف ظمميػػػا  رػػػـ تطػػػرح روحػػػو طرًحػػػأو 

ف لػو مػا دري، قػاؿ: فيقػوالأاه ال فيقوؿ: ىاه ى فيجمسانو فيقوالف  لو  مف ربؾ؟
ذي بعػػث فػػيكـ، مػػا ىػػذا الرجػػؿ الػػ : دري فيقػػوالف لػػوأدينػػؾ؟ فيقػػوؿ ىػػاه ىػػاه ال 

ف كذب فافرشوه مػف النػار أ، فينادي مناٍد مف السماء  دريأفيقوؿ: ىاه ىاه ال 
 يػو قبػره حتػىفيأتيو مف حرىػا وسػموميا، ويضػيؽ عم لى النار،إا وافتحوا لو بابً 
بػػػيم الريػػػاب، منػػػتف الػػػريم، تيػػػو رجػػػؿ قبػػػيم الوجػػػو، قأضػػػبلعو ويأتَتمػػػؼ فيػػػو 

يومػػػؾ  بشػػػر بالػػػذي يحزنػػػؾ ويؤلمػػػؾ  ىػػػذاأبشػػػر بالػػػذي يسػػػوؤؾ  أي: أفيقػػػوؿ: 
نػا أ :فيقػوؿ تي بالشرأينت فوجيؾ الوجو القبيم أالذي كنت توعد، فيقوؿ: مف 

مػا سػيمقاه  فّ أو و لمػا تبػيف لػنّ أذلؾ   الساع  عممؾ الَبيث، فيقوؿ: رب ال تقـ
ف ال تقػػػـو أا ممػػػا يمقػػػاه فػػػي القبػػػر دعػػػا الل عػػػذابً  شػػػدّ أعنػػػد قيػػػاـ السػػػاع  ىػػػو 

 الساع  . 
نػػا أ :نػػت؟ فيقػػوؿ أ بالشػػر مػػف روايػػ  لػػو بمعنػػاه وزاد... بشػػرؾ اللوفػػي 

جزاؾ الل بشر، ا في معصيتو فعممؾ الَبيث كنت بطيئا عف طاع  الل سريعً 
ييػأ لػو ممػؾ عمػى ىػذه الصػورة ال يسػمد  أي: يُ  بكػـأ صػـّ أعمػى أض لو قيَّ رـ يُ 

ا  أي: بيػده مطرقػ  ال يرى ال يػتكمـ  بيػده مرزبػ  لػو ضػرب بيػا جبػؿ كػاف تراًبػ
ا  فيضػػػربو ضػػػرب  ًبػػػاالجبػػػؿ وصػػػار تر  مػػػف حديػػػد لػػػو ضػػػرب بيػػػا جبػػػؿ النػػػدؾَّ 

َػػرى فيصػػيم صػػيح  أفيضػػربو ضػػرب  ، ا رػػـ يعيػػده الل كمػػا كػػاف فيصػػير تراًبػػ
نػػػػس  اإلالّ إمػػػػوؽ  الرقمػػػػيف  أي: يسػػػػمد صػػػػراَو كػػػػؿ مَالّ إيسػػػػمعيا كػػػػؿ شػػػػيء 

أي: مػاتوا مػف شػدة الصػيح    ولو سػمعوا لصػعقوا   ال يسمعوف صوتو والجفّ 
وفػػي روايػػ   . ب مػػف نػػار ويميػػد لػػو مػػف فػػراش النػػارقػػاؿ البػػراء رػػـ يفػػتم لػػو بػػا

تيانػػػو منكػػػر أا... وقػػػاؿ فػػػي ذكػػػر الكػػػافر فييًضػػػأَػػػرى عػػػف البػػػراء بػػػف عػػػازب أ
رض فاىما  أي: يحفراف األرض بشفاف األحرض بأنيابيما ويمف األونكير يريرا
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فيجمسػانو ، بصػارىما كػالبرؽ الَػاطؼ أصواتيما كالرعػد القاصػؼ و أبشفاىما  
، فينػػادى مػػف جانػػب القبػػر، ال دريػػت،  دريأ: مػػف ربػػؾ فيقػػوؿ: ال  رػػـ يقػػاؿ لػػو

ىػا  أي: و ويضربانو بمرزب  مف حديد لو اجتمد عمييا مف بػيف الَػافقيف لػـ يقمّ 
ف يحمموىػػػا مػػػف عظػػػـ أىػػػا لمػػػا اسػػػتطاعوا رض ليحممو ىػػػؿ األألػػػو اجتمػػػد ليػػػا 

ضبلعو  أي: يدَؿ أويضيؽ عميو حتى تَتمؼ ، ا يشتعؿ منيا قبره نارً   رقميا
 بعضيا في بعض .

تتػػو أذا قػػبض إالمػػؤمف  فّ إ  قػػاؿ:   عػػف النبػػي  بػػي ىريػػرة  أوعػػف 
بػيض  فيقولػوف لػو: الحريػر األة بيضاء  أي: بقطعػ  مػف مبلئك  الرحم  بحرير 

طيػب ريػم ألى نعيـ الل وكرامتػو  فتَػرج كإالل  أي: اَرجي لى روح إاَرجي 
مبلئكػػػ  الرحمػػػ   فّ أا فيشػػػمونو  يعنػػػي و ليناولػػػو بعضػػػيـ بعًضػػػّنػػػإالمسػػػؾ حتػػػى 

توا أميا حتى يالموكميف بالصعود بروح المؤمف يتناوليا بعضيـ مف بعض ليش
تػي سكاف السػماء الػدنيا  مػا ىػذه الػريم الطيبػ  ال: بو باب السماء فيقولوف  أي

رواح أتوا بػػو أ قػػالوا مرػػؿ ذلػػؾ حتػػى يػػالّ إرض، وال يػػاتوف سػػماء جػػاءت مػػف األ
ا فرحً  شدّ أفميـ  ، يف رواحيـ في عميّ ألذي يجتمد فيو المؤمنيف  يعني المكاف ا

فػػي لػػذيف كػػانوا يعرفونػػو ىػػؿ الغائػػب بغػػائبيـ، فيقولػػوف  أي: يقػػوؿ لػػو اأبػػو مػػف 
مػػا ألونو عػػف حالػػو، أفعػػؿ فػػبلف؟  فيػػذكروف لػػو اسػػمو ويسػػ مػػا :لونو أالػػدنيا يسػػ

وحو  دعوه  اتركوه  حتى يزاؿ حيا  فيقولوف  أي: تقوؿ المبلئك  التي تحمؿ ر 
و كػػػاف فػػػي غػػػـ الػػػدنيا  أي كػػػاف فػػػي كربيػػػا وشػػػدتيا  فيقػػػوؿ  أي: ّنػػػإيسػػػتريم ف

ػأُ لػى إىػب بػو مػا اتػاكـ؟ فيقولػوف ذُ أقػد مػات :  يجيبيـ عػف سػؤاليـ  و الياويػ  مّْ
لػػػى إىػػػؿ النػػػار ال يصػػػعدوف بعػػػد مػػػوتيـ أ فّ أل ا و ذىػػػب الػػػى جيػػػنـّنػػػأ يعنػػػي 

ىػذا   لػذلؾ ال يعممػوف بموتػوا  رواح المػؤمنيفأف الذي تجتمد فيو عمييف المكا
 ما رواه ابف حباف في صحيحو.

 المؤمفقبر الميت أُ ذا إ  قاؿ: رسوؿ الل   فّ أ  بي ىريرة  أوعف 
َر: حدىما: المنكر واآليقاؿ أل...تاه ممكافأ  ني: اذا وضد في قبره يع
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 ؟ فيقوؿ: النكير، فيقوالف لو ما كنت تقوؿ في ىذا الرجؿ  بعني: محمد  
عبده  امحمدً  فّ أ الل، و الّ إلو إف ال أشيد أما كاف يقوؿ ىو عبد الل ورسولو 

ا م لو في قبره سبعوف ذراعً فسؾ تقوؿ ىذا، رـ يُ نّ أا نعمـ ورسولو فيقوالف: قد كنّ 
ا  رـ ينور لو فيو، رـ  وعرضً ا طوالً في سبعيف  أي: يوسد لو قبره سبعيف ذراعً 

ىمي ألى إرجد أ، فيقوؿ:  نـ : : يقاؿ لو بعد الفراغ مف السؤاؿ يقاؿ لو  أي
ني قد نّ أَبرىـ بأُ والدي و أتي و عود الى زوجأَبرىـ  أي: اسمحوا لي اف أُ ف
م  العروس الذي ال نـ كنو  :رياض الجن   فيقوالفصبحت في روض  مف أ

 ليو حتى يبعرو الل مف مضجعو ذلؾ  يـو القيام   .إالناس  حبّ أ الّ إيوقظو 
النبي صمى الل عميو وسمـ قاؿ:  مف حديث جابر عف وَرج ابف ماجأو 

، فيقعد يمسم  القبر مرمت  لو  الشمس عند غروبياالمؤمف ذا دَؿ الميت إ
 وىو حديث حسف. ورواه ابف ماج. صمي أدعوني و ويقوؿ عيني

  يسػػاؿ عػػف محمػػد  ا فُ الميػػت الػػذي وضػػد فػػي قبػػره  منافقًػػ  واف كػػاف
دري، فيقػػوالف  أي: نػػاكر أ فقمػػت مرمػػو، ال فيقػػوؿ: سػػمعت النػػاس يقولػػوف قػػواًل 

يعني ضػيقي  رض التئمي عميو  ؾ تقوؿ ذلؾ، فيقاؿ لؤلنّ أا نعمـ ونكير  قد كنّ 
ا حتػػى يبعرػػو الل مػػف ضػػبلعو فػػبل يػػزاؿ فيػػو معػػذبً أَتمػػؼ واضػػغطي عميػػو  فت

،  اف فػػػي صػػػحيحوبػػػرواه الترمػػػذي وابػػػف ح مضػػػجعو ذلػػػؾ  أي: يػػػـو القيامػػػ  
 ة ما داما في عرسيما.أالعروس يطمؽ عمى الرجؿ وعمى المر و 

 وأيَّامها القيامةالموعظة السادسة والعشرون : 
ائشػ   رضػي الل عتقدـ الحديث الذي روتػو :  من مشاهد يوم الحساب

النػػار  أي:  ذكػػرتُ : قالػػت ، ليػػو إنسػػائو  حػػبّ أ  و عنيػػا  زوجػػ  رسػػوؿ الل  
:   ىميػػا  فقػػاؿ رسػػوؿ الل  أكػػوف مػػف أف أا مػػف  َوفًػػ النػػار  فبكيػػتُ  تػػذكرتُ 

فيػػػؿ  عمػػػى البكػػػاء ؟ قمػػػت: ذكػػػرت النػػػار فبكيػػػتٌ   أي شػػػيء يحممػػػؾِ  مػػػا يبكيػػػؾِ 
ا مَّ أ :روف زوجاتكـ يـو القيام   فقاؿىميكـ يوـ القيام   أي: ىؿ تتذكأتذكروف 

وؿ  عنػد الميػزاف حتػى يعمػـ ا  المػوطف األحػدً أحػد أفي ربلر  مواطف فبل يذكر 
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الجنػ  ففػي ىػذا  ىػؿأـ يرقؿ  فيكوف مػف أىؿ النار  أميزانو  فيكوف مف  يَؼّ أ
يػاء  وعنػد تطػاير الصػحؼ حتػى نب نفسػو حتػى األالّ إنسػاف إالموطف ال يتػذكر 

يره  أي: كػذلؾ ال يتػذكر ـ وراء ظأـ في شمالو أكتابو في يمينو  يف يقدأيعمـ 
ذا إعنػػد تسػػمـ النتػػائج  وعنػػد الصػػراط  ا فػػي ىػػذا المػػوطف الرػػاني وىػػوحػػدً أحػػد أ

الث وىو عند عبور يذا ىو الموطف الرفيجوز   وضد بيف ظيراني جينـ حتى
يـ ال نّ إيػاء فػنبا حتػى األحػدً أحػد أرنػاء عبػوره ال يتػذكر في أو نّ إالمرء الصراط ف

رواه   ف يعبػػػروا الصػػػراط أ بعػػػد الّ إوالدىػػػـ أال يػػػاتيـ و مّ أيتػػػذكروف زوجػػػاتيـ وال 
 ابو داود .

  يقػػػوؿ : سػػػمعت رسػػػوؿ الل   وعػػف عائشػػػ   رضػػػي الل عنيػػػا  قالػػت
ال  أي: رْ حفػاة عػراة ُغػ  رض يحاسػبوف عمييػاألى إيحشر الناس  أي: يساقوف 

مياتيـ فػبل نعػاؿ أوؿ مرة كما ولدتيـ أيا وف عمى ىيئتيـ التي َمقوا عمييحشر 
لػػى بعػػض إائشػػ  الرجػػاؿ والنسػػاء ينظػػر بعضػػيـ وال ريػػاب وال َتػػاف  قالػػت: ع

ف ييميػػـ ذلػػؾ أمػػف  شػػدّ أمػػر لػػى عػػورة بعػػض  قػػاؿ: األإ أي: ينظػػر بعضػػيـ 
 لمرػػؿ ىػػذه ف شػػدة اليػػوؿ والفػػزع فػػي ذلػػؾ اليػػوـ تجعميػػـ ال يمقػػوف بػػااًل أ يعنػػي 

 مور .األ
  يقػوؿ: سػمعت رسػوؿ الل   :  رضي الل عنيػا  قالػت ـ سمم أوعف 

واسػوأتاه  :ـ سػمم  يػا رسػوؿ الل أ، فقالػت  يحشر الناس يوـ القيام  عػراة حفػاة
 أي: واعورتاه وافضيحتاه  ينظػر بعضػنا الػى بعػض فقػاؿ: شػغؿ النػاس  أي: 
نزؿ بيـ ما يشغميـ عف التفكيػر فػي ذلػؾ الميػؿ الجنسػي بػيف الرجػاؿ والنسػاء  

قيػؿ الَػردؿ. رواه قمت ما شػغميـ قػاؿ: نشػر الصػحائؼ فييػا مراقيػؿ الػذر ومرا
 سناد صحيم.إوسط بالطبراني في األ
حصػػػي فييػػػا كػػػؿ أُ ـ التػػػي يعطونيػػػا فػػػي ىػػػذا اليػػػـو قػػػد صػػػحفي فّ أيعنػػػي 

قػاؿ رسػوؿ : قالت ، ، وعف سودة بنت زمع  عنيا  عماليـأصغير وكبير مف 
غاصػوا فػي  : أي، لجميػـ العػرؽ أرال قػد يبعث الناس حفاة عراة غُ :   الل  
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ا فقمػػت يبصػػر بعضػػنا بعًضػػ، ذانيػػـ  هفػػواىيـ وشػػحـو أجسػػادىـ قػػد بمػػغ أعػػرؽ 
لػػى الرجػػؿ  فقػػاؿ: شػػغؿ النػػاس، إلػػى المػػراة وتنظػػر المػػراة إ أي: ينظػػر الرجػػؿ 

أي: يمييػػػو فيػػػو فػػػي شػػػغؿ شػػػاغؿ عػػػف  لكػػػؿ امػػػرىء مػػػنيـ يومئػػػذ شػػػأف يغنيػػػو 
اس يػػػـو   يحشػػػر النػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل    قػػػبػػػي ىريػػػرة  أوعػػػف   غيػػػره

مف قبورىـ بعد  صناؼ  أي: مف حيث الوسيم  التي يذىبوف بياأالقيام  ربلر  
ا مشػػاة  أي: ماشػػيف عمػػى رض المحشػػر والحسػػاب  صػػنفً أبعػػريـ حتػػى يصػػموا 

ف أو مػػا شػػاء الل أو جمػػاؿ أا  أي: راكبػػيف عمػػى َيػػؿ ا ركباًنػػوصػػنفً   قػػداميـأ
 أي: يمشػػػػوف عمػػػػى  ا عمػػػػى وجػػػػوىيـالمراكػػػػب  وصػػػػنفً  نػػػػواعأيعػػػػده ليػػػػـ مػػػػف 

الػػػذي  فّ إ:  وجػػػوىيـ  قيػػػؿ: يػػػا رسػػػوؿ الل وكيػػػؼ يمشػػػوف عمػػػى وجػػػوىيـ؟ قػػػاؿ
يػػـ يتقػػوف كػػؿ نّ إمػػا ، أف يمشػػييـ عمػػى وجػػوىيـ أقػػداميـ قػػادر أمشػػاىـ عمػػى أ

 والحدب : األرض المرتفع   وشوؾ.حدب 
ىيئػػ  فػػي  أي:  رّ ا فػي صػػور الػذ : يبعػػث الل يػوـ القيامػػ  ناًسػػوقػاؿ  

فقيػػؿ: مػػا  قػػداميـ،أوجػػؿ  يطػػؤىـ النػػاس بصػػغار النمػػؿ ليػػوانيـ عمػػى الل عػػز 
 .ىؤالء المتكبروف في الدنيا : قاؿ؟ ىؤالء في صور الذرّ 

  قػػاؿ: يحشػػر رسػػوؿ الل   فّ أبػػي ىريػػرة أوروى البَػػاري ومسػػمـ عػػف 
 مػف النػار  الناس يوـ القيام  عمى ربلث طرائؽ راغبيف   في الجن   وراىبيف 

ربع  عمى أو ، وعشرة عمى بعير ، وارناف عمى بعير  جمؿ  وربلر  عمى بعير 
 بعير  أي: كؿ حسب عممو وايمانو .

دنى الشػػمس : تُػػ   يقػػوؿ  قػػاؿ: سػػمعت رسػػوؿ الل  وعػػف المقػػداد  
ميػؿ... قػاؿ فيكػوف  تقترب مف الرؤوس  يوـ القيام  حتى تكوف منيـ كمقدار 

نساف يغوص فػي عػرؽ جسػده إكؿ  : ليـ مف العرؽ  أيعماأالناس عمى قدر 
يػو  فيغطػي قدميػو  لػى كعبإويرتفد العػرؽ    بقدر سوء عممو  فمنيـ مف يكوف

شػار رسػوؿ أو ، ا لجاًمػإومنيـ مف يمجمػو العػرؽ ، لى ركبتيو إومنيـ مف يكوف 
 لى فمو  رواه مسمـ.إشار ألى فيو  أي: إ  الل  
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 يػػػػوـ يقػػػػوـ النػػػػاس لػػػػربّْ    قػػػػاؿ    عػػػػف النبػػػػي بػػػػي ىريػػػػرة  أوعػػػػف 
النػار  مقػدار نصػؼ  وأَػوؿ النػاس الجنػ  العالميف   أي: يوـ الحسػاب قبػؿ د

جسػادىـ  وفػي أسػن   وىػـ فػي حالػ  غوصػيـ فػي عػرؽ  لػؼأيوـ مف َمسػيف 
  الصػػػحاب   رضػػػي الل عػػػنيـ  لمػػػا سػػػمعوا ذلػػػؾ مػػػف رسػػػوؿ الل   فّ أروايػػػ  

فقػاؿ ، طوؿ ىػذا اليػـو يػا رسػوؿ الل أ : ما مر حتى قالواصعب عمييـ ىذا األ
   ي لّْػػػ اليػػػـو الطويػػػؿ  عمػػػى المػػػؤمف كتػػػد : ييػػػوف ذلػػػؾ  أي: يَفػػػؼ ذلػػػؾ

اف فػي سناد صحيم وابف حّبػإبو يعمى بأرواه  . ف تغربألى إالشمس لمغروب 
و الوقػت ّنػأك بػؿ يحػّس ، بطوؿ ىذا اليػوـ  ال يحّس  المؤمف فّ أ:  صحيحو، أي

مػف  َػؼّ أقصر و أو يكوف عميو ، أالعصر والمغرب ا بيف الذي يكوف محصورً 
  داء صػػبلة واحػػػدة مػػف الصػػػموات المكتوبػػػاتأالوقػػت الػػػذي يقضػػيو المسػػػمـ فػػػي 

بطػوؿ  و يحػّس ا الكػافر فإّنػّمػأ، كما قاؿ عميػو الصػبلة والسػبلـ فػي حػديث هَػر
المدة كما ىي فيشتد ضجره مف طوؿ الموقؼ ومف َوضو وغوصو في عرقو 

ىػوف عمػّي ممػا ألى النػار إرسالؾ بي إ ر الحديث: يا ربّ ، كما يذك حتى يقوؿ
، وفػػي روايػػ   مػػف عػػذاب يػػـو الحسػػاب عػػذاب جيػػنـ أشػػدّ  فّ أ، وىػػو يعمػػـ  جػػدأ

 لى النار.إرحني  أي: مف ىذا الموقؼ  ولو أ:  يقوؿ الكافر يا رب
اه ربػو يّ إعطاه أ  عف حوضو الذي سئؿ رسوؿ الل   : حوض الكوثر

ا بياًضػ شػدّ أو ّنػ: إفقػاؿ ،  يػـو القيامػ  يػـو الحسػاب في عرصػاتالذي سيكوف 
ب  لػـ يظمػأ  لػـ يعطػش  طيب رائح  مف المسؾ مف شرب منػو شػر أمف الرمج و 

،  ا مػػف العسػػؿحمػػى مػػذاقً أو ّنػػأا بيًضػػأووصػػفو ، ا ولػػـ يسػػود وجيػػو بػػدً أبعػػدىا 
 رض حافتاه المؤلؤ.السماء وىو نير يجري عمى سطم األ كوابو عدد نجوـأو 

نػػػػا قػػػػائـ عمػػػػى أ  قػػػػاؿ: بينػػػػا رسػػػػوؿ الل   فّ أ  ىريػػػػرة   بػػػػيأوعػػػػف 
يػػـ مػػف نّ أا عػػرفتيـ  ذإراىػػا مػػف بعيػػد  حتػػى أذا زمػػرة  أي: جماعػػ ، إالحػػوض 

فقمػت  لػو  ،  أي : تعػالوا   َـّ مُػىَ  : تي  َرج رجؿ مف بيني وبينيـ فقػاؿ ليػـمّ أ
ي  مػػػا تػػػمّ أفقمػػػت  ىػػػؤالء مػػػف ، لػػػى النػػػار والل إقػػػاؿ:   تػػػذىب بيػػػـ  يػػػف؟ألػػػى إ

دروا وابتػدعوا حألوا دينيـ فروا بعد وفاتؾ وبدّ غيّ  يـ ارتدوا  أي:نّ إشأنيـ؟ فقاؿ: 
ذا إراىػػـ مػػف بعيػػد  حتػػى أَػػرى أَػػرى  جماعػػ  أذا زمػػرة إفيػػو الضػػبلالت  رػػـ 

َـّ : ي  َػرج رجػؿ مػف بينػي وبيػنيـ، فقػاؿ ليػـ تػُأمّ يـ مػف نّ أعرفتيـ   قمػت ،  ىمػ
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قػاؿ ؟ تػي  مػا شػأنيـ مّ أ، قمػت  ىػؤالء مػف  لػى النػار واللإيف؟ قاؿ: ألى إ لو  
رى ينجػػو أراه يَمػػص مػػنيـ  أي: ال أفػػبل   لواروا وبػدّ وغّيػػ يػـ  بعػػدؾ  ارتػػدوا نّ إ

الػػذىاب بيػػـ أي: ال ينجػػو مػػف ىػػذه الجماعػػات مػػف   مرػػؿ ىمػػؿ الػػنعـ الّ إمػػنيـ 
 رواه البَاري ومسمـ.   القميؿالّ إلى النار إ

، يوضػػد فػػوؽ مػػتف  قػػداـاأل و تػػزؿُّ السػػيؼ ، فيػػ الصػػراط كحػػدّْ  : لصووراطا
ومنيـ ، ه ويعبره بسرع  البرؽ فمنيـ مف يمرُّ ، ا منو الناس جميعً  فيمرّ ، جينـ 
ه النػػاس ويعبرونػػو حسػػب يمػػرّ ، الطيػػر  رػػـ كمػػرّ ، الػػريم  ه ويعبػػره كمػػرّ مػػف يمػػرّ 

ـ ،أي: ـ سػػمّْ سػػمّْ    ونبػػيكـ قػػائـ عمػػى الصػػراط يقػػوؿ: ربّْ ، ويقػػوؿ   عمػػاليـأ
عماؿ العبػاد حتػى أو يطمب ليا مف الل النجاة والسبلم  حتى تعجز متيدعو أل
ا، يحبػػػو كمػػػا يحبػػػو  زاحفًػػػالّ إجػػػؿ فػػػبل يسػػػتطيد السػػػير عمػػػى الصػػػراط يجػػػيء الر 
مرىػػا الل بَطػػؼ أ، أي:  مورةأوفػػي حػػافتي الصػػراط كبلليػػب معمقػػ  مػػالصػػبي 

 ىػػذه الكبلليػػب تَػػدش فّ أأي:  ، ىػػؿ النػػار فمَػػدوش نػػاج ومكػػدوش فػػي النػػارأ
كػػؿ مػػرة حتػػى ينجػػو فػػي ف يفمػػت منيػػا أفمػػنيـ مػػف يسػػتطيد ، جسػػاد العػػابريف أ

دشػػتو  بعػػد أف لػػـ يبػػؽ لحػػـ فػػي جسػػمو إالّ  فيعبػػره ، ولكػػف،  ويعبػػر الصػػراط َو
وانتزعتػػػو الكبلليػػػب ، فيعػػػود بعػػػد عبػػػور الصػػػراط عبػػػارة عػػػف ىيكػػػؿ عظمػػػي ، 

 ف ينجػػػو منيػػػا فيسػػػقط فػػػي وسػػػط الطريػػػؽ فػػػي جيػػػنـ،أومػػػنيـ مػػػف ال يسػػػتطيد 
قعػػػػر جيػػػػنـ يبعػػػػد  فّ : إ  مػػػػا معنػػػػاه فػػػي الحػػػػديث الػػػػذي رواه مسػػػمـ ويقػػػوؿ  

اط قدمو عند عبور الصر  الذي تزؿّ  فّ أيعني ، ا، أي: سبعيف سن  سبعيف َريفً 
و ألػى قعػر جيػنـ إف يصؿ أسن  قبؿ  سبعيف ينو يبقى ييو إفي النار ف يوييو 

 سفميا.أ
عبد الػرحمف  عف : ( في منامامن صور الحشر التي رأها الرسول)

كػاف  بالمدينػ  فقػاـ   في صف   اسـ مبف سمرة قاؿ: َرج عمينا رسوؿ الل  
يػت أنبياء وحي وحػؽ  ر األا  أي: في منامي ورؤى ي رأيت عجبً نّ إعمينا فقاؿ: 

ممػػؾ  ه بوالديػػو فػػردّ تػػاه ممػػؾ المػػوت ليقػػبض روحػػو فجػػاءه بػػرّ أمتػػي أُ  مػػف رجػػبًل 
حاطػػت بػػو  الشػػياطيف، أاحتوشػػتو  و تػػي قػػد مّ أ مػػف يػػت رجػػبًل أ، ور  المػػوت عنػػو
تػػػي قػػػد احتوشػػػتو مّ أ مػػػف يػػػت رجػػػبًل أ، ور  ر الشػػػياطيف عنػػػوه الل فطيَّػػػفجػػػاء ذكػػػرُ 

تػي مّ أُ  مػف يػت رجػبًل أور ، يػدييـ أتنقذتو مػف مبلئك  العذاب فجاءتو صػبلتو فاسػ
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منػػد وطػػرد فجػػاءه صػػياـ ا كممػػا دنػػا  واقتػػرب  مػػف حػػوض  مػػاء  يميػػث عطًشػػ
ا ا حمقً يت النبييف جموسً أتي ور مّ أُ  مف يت رجبًل أور ،  رواهأسقاه و أشير رمضاف ف

 هجػاءطػرد ومنػد ف  لى حمقػإاعات  كمما دنا  واقترب   أي: جماعات جم احمقً 
 مػػف يػػت رجػػبًل أور  ، لػػى جنبػػيإفاقعػػده  َػػذ بيػػدهأ  فبػػغسػػمو  اغتسػػالو  مػػف الجنا

اره وعػف يسػ، وعف يمينو ظمم  ، ومف َمفو ظمم  ، م  مْ تي مف بيف يديو ظُ مّ أُ 
ممػات ال يػدري ومف فوقو ظمم  وىػو متحيػر فيػو  متحيػر بػيف ىػذه الظ، ظمم  

حاطتػو مػف كػؿ جيػ   فجػاءه حجػو وعمرتػو فاسػتَرجاه أكيؼ يَػرج منيػا وقػد 
تي يتقي وىػج النػار وشػررىا مّ أُ  مف يت رجبًل أدَبله في النور، ور أمف الظمم  و 

تػػو صػػدقتو فصػػارت تمحقػػو  فجاء ف يبتعػػد عنيػػا وىػػيأيػػا عنػػو و ف يكفّ أحػػاوؿ  ي
كالظػػؿ فػػوؽ  صػػبحت الصػػدق أسػػو  أي: أ عمػػى ر بينػػو وبػػيف النػػار وظػػبلِّ  اسػػترً 

مونػو فجاءتػو صػمتو لرحمػو تػي يكمػـ المػؤمنيف وال يكمّ مّ أُ يت رجبل مػف أرأسو  ور 
فكممػػو ، مػػوه  لرحمػػو فكمّْ نػػو كػػاف وصػػواًل إقربائػػو  فقالػػت يػػا معشػػر المػػؤمنيف  أل

احتوشػػتو الزبانيػػ   تػػي قػػدمّ أُ  مػػف ت رجػػبًل يػػأ، ور  وصػػافحيـ وصػػافحوهالمؤمنػػوف 
عػف المنكػػر فاسػػتنقذه مػره بػػالمعروؼ ونييػػو أحاطػت بػػو  فجػػاءه أ زبانيػ  جيػػنـ 
ا تػػي جارًيػػمّ أُ يػػت رجػػبل مػػف أحمػػ ، ور دَمػػو فػػي مبلئكػػ  الر أيػػدييـ و أ وأنقػػذه  مػػف 

دَمػػو أَبلقػػو  فأ حسػػف  عمػػى ركبتيػػو وبينػػو وبػػيف الل حجػػاب  حػػاجز  فجػػاءه
تي قد ذىبت صحيفتو مػف قبػؿ شػمالو مّ أُ  مف يت رجبًل أ، ور  جؿعمى الل عز و 

ار  فجػػاءه َوفػو مػػف الل عػز وجػػؿ نػو مػػف اىػؿ النػإـ كتابػو بشػػمالو، أي:  تسػمّ 
 مػػف يػػت رجػػبًل أفوضػػعيا فػػي يمينػػو، ور عمالػػو  أَػػذ صػػحيفتو  أي: صػػحيف  أف
ي: فراطػو  أأ  فجػاءه النػار ىػؿأميزانو فيػو مػف  ميزانو  ومف يَؼّ  تي َؼَّ مّ أُ 
ىػػؿ أيػػو مػػف ف يزانػػوم رقػػؿىػػـ صػػغار  فرقمػػوا ميزانػػو  ومػػف والده الػػذيف مػػاتوا و أ

ا عمػػػػى شػػػػفير جيػػػػنـ  قػػػػد تييػػػػأ لػػػػدَوليا تػػػػي قائًمػػػػمّ أُ  مػػػػف يػػػػت رجػػػػبًل أالجنػػػػ   ور 
، ده عػف حافػ  النػار بعػأاؤه مف الل فاستنقذه مف ذلػؾ و والسقوط فييا  فجاء رج

فجاءتػو دمعتػو التػي قػد بكػى ىػوى  قػد سػقط  فػي النػار تػي مّ أُ  مػف يت رجبًل أور 
تػي مّ أُ  مػف يػت رجػبًل أور ، َرجتو مف النار أاستنقذتو و مف َشي  الل عز وجؿ ف

ا عمػػى الصػػراط المقػػاـ فػػوؽ جيػػنـ  يرعػػد كمػػا ترعػػد عمػػى الصػػراط  واقفًػػ اقائًمػػ
ماـ ريم ىب عمييا أاصؼ  يرجؼ كما ترجؼ ورق  الشجرة السعف  في ريم ع
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ف روعػػػو  ورعدتػػػو وىػػػدأ َوفػػػو وجػػػؿ فسػػػكّ  فجػػػاءه حسػػػف ظنػػػو بػػػالل عػػػز  بقػػػوة
لػػػى إتػػػي انتيػػػى مّ أُ يػػػت رجػػػبل مػػػف أيمشػػػي عمػػػى الصػػػراط  ور ورجفتػػػو  ومضػػػى  

  لػى الجنػ إليدَؿ منػو  با مفتوحامـ يجد باً ف بواب دونو األ مقتْ غُ ابواب الجن  فَ 
 بواب وادَمتو الجن .ففتحت لو األ،  الل الّ إلو إف ال أفجاءتو شيادة 
وسػػػػى ىػػػذا حػػػديث حسػػػف جػػػػدا رواه عػػػف سػػػعيد بػػػػف بػػػو مألحػػػافظ قػػػاؿ ا

 ب.المسيّْ 
  ارووة والنووالجنالموعظة السابعة والعشرون : 

نػػار     قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  بػػي ىريػػرة  أعػػف  : موون صووفة النووار
 : وقػػػاؿ   . مػػػف نػػػار جيػػػنـ اجػػػزء مػػػف سػػػبعيف جػػػزءً  دـ التػػػي توقػػػدوفبنػػػي ه

سػػػوادا مػػػف القػػػار  شػػػدّ يػػػا ألنّ إ، رػػػؿ نػػػاركـ ىػػػذه التػػػي توقػػػدوف ترونيػػػا حمػػػراء مأ
 ت  ف الز 

عمػى النػار الػؼ سػن  قػد و أُ  : قػاؿ    عف النبػي  بي ىريرة  أوعف 
لػػؼ أوقػػد عمييػػا أُ رػػـ ، ت   حتػػى ابيّضػػلػػؼ سػػنأد عمييػػا قػػو أُ رػػـ ، ت حتػػى احمػػرّ 

 ت، فيي سوداء كالميؿ المظمـ.سن  حتى اسودّ 
و ويػػػذىب ذا طمػػػب مػػا يرويػػػإىػػؿ النػػػار يشػػتد عطشػػػو فػػأالرجػػؿ مػػػف  فّ ا  و 
ذا إسػػو فيػػو، فػػأوجيػػو سػػقطت فػػروة ر  لػػىإذا قػػرب إـ لػػو مػػاء يغمػػي فػػدّْ عطشػػو قُػػ
 معاءه حتى يَرج مف دبرهأد شربو قطّ 
ء المغمػػي فيَػػرؽ رؤوسػػيـ ويػػدَؿ ىػػؿ النػػار المػػاأفػػوؽ رؤوس  صػػبُّ ويُ 

ىػؿ النػار فيػو أا طعػاـ ّمػ، أقػداميـ أسفؿ أمعائيـ فيمزقيا حتى يَرج مف أفي 
ا قطرة مف الزقػـو قطػرت فػي دار الػدني فّ أ  لو سوؿ الل  ، وقد قاؿ ر  الزقوـ

ىػؿ الػػدنيا معايشػيـ  مػػف بشػاع  طعمػػو وشػدة رائحتػػو الكرييػػ   أفسػدت عمػػى أل
 : فكيؼ بمف ليس ليـ طعاـ غيره.  رـ قاؿ  

الكػافر  جسػادىـ حتػى يصػبم سػفّ أر ويكّبػ، ىػؿ النػار أم الل صور ويقبّ 
حػػدىـ ارنػػيف واربعػػيف أحتػػى يكػػوف جمػػد  ويغمػػظ الل جمػػودىـ،  حػػدأبقػػدر جبػػؿ 
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فعػؿ الل ذلػؾ بالكػافر ليػزداد ي، و  اـّيػأ، مسيرة ربلرػ   غمظ جمده و يكوفأا ذراعً 
  .يعصاب الحسرر فيو األو يعذب بحرؽ جمده الذي تكنّ ألا عذابو 

لػػو الفرسػػخ والفرسػػَيف فيزحػػؼ ويطيػػؿ الل لسػػاف الكػػافر حتػػى يكػػوف طو 
َي شػػف  الكػػافر العميػػا حتػػى تبمػػغ وتسػػتر ،  يـقػػدامأه النػػاس بؤ رض ويطػػفػػي األ

ي شفتو السفمى حتى تبمغ سرتو. ، سوأر   وتستَر
 فّ إ  قػػػاؿ: رضػػي الل عنيمػػا  عػػف النبػػي   وعػػف النعمػػاف بػػف بشػػير 

َمص قدميػو جمرتػاف  مػف أرجؿ  يوضد  في  اىؿ النار عذابً أ  َؼّ أىوف  أ
واه البَػػاري ومسػػػمـ ر . نػػار  فيغمػػي منيمػػا دماغػػو كمػػػا يغمػػي المرجػػؿ بػػالقمقـ 

ا حػدً أ فّ أو مػا يػرى ّنػإ:  وفػي روايػ  الماء. ووالقمقـ: وعاء مف نحاس يسَف في
 ا.ىونيـ عذابً نو ألا  و ، ا منو عذابً  شدّ أ

ا َمػػؽ الل الجنػػ  والنػػار   قػػاؿ: لّمػػ  عػػف النبػػي  بػػي ىريػػرة  أوعػػف 
ا  مػف ىميػا فييػأل عػددتُ ألػى مػا ا  لييػا و إ: انظػر  لػى الجنػ  فقػاؿإسؿ جبريػؿ أر 

ىميػػا فييػػا قػػاؿ: الل أل عػػدّ ألػػى مػػا ا  لييػػا و إفجػػاء فنظػػر  :السػػعادة والنعػػيـ  قػػاؿ
حػد بيػذه أ دَميػا  أي: ال يسػمد الّ إحػد أليػو قػاؿ: وعزتػؾ ال يسػمد بيػا إفرجد 
مػر الل أبالمكػاره  أي:  تْ فَّػحُ ر بيا فَ مِ أُ  سعى ليا وعمؿ ليا ودَميا  فالّ إ الجن 

بتعػاد عػف شػياء التػي تكرىيػا الػنفس كالعبػادات واال، باأل حاط الجن  بالمكارهأف
لييػػػا إوالمتاعػػػب  فقػػػاؿ: ارجػػػد حيطػػػت بالمشػػػقات أالمعاصػػػي والشػػػيوات أي: 

ت بالمكػاره فّػذا ىػي قػد حُ إلييا فػإىميا فييا قاؿ: فرجد أل فانظر الى ما أعددتُ 
النػػػاس ال  فّ أحػػػد  وذلػػػؾ أف ال يػػػدَميا أ ليػػػو فقػػػاؿ: وعزتػػػؾ لقػػػد َفػػػتُ إفرجػػػد 

 عمى اقتحاـ تمؾ المشقات والشدائد ليدَموا الجن  . يصبروف
ىميػا فييػا فجػاء عػددت ألأى مػا لػا  لييػا و إلػى النػار فػانظر إوقاؿ: اذىػب 

ليػػػو فقػػػاؿ: إا فرجػػػد ذا ىػػػي يركػػػب بعضػػػيا بعًضػػػإلػػػى مػػػا فييػػػا فػػػإلييػػػا فنظػػػر: إ
ي البعػػد عػػف كػػؿ مػػا يقربػػو حػػد فيػػدَميا  يعنػػي يجتيػػد فػػأوعزتػػؾ ال يسػػمد بيػػا 

التػي تشػتيييا الػنفس  فت بالمعاصي أي: حُ   بالشيوات تْ فَّ حُ ر بيا فَ مِ أُ لييا  فإ
حػد أف ال ينجػو منيػا ألييػا فقػاؿ: وعزتػؾ لقػد َشػيت إلييػا فرجػد إفقاؿ: ارجػد 
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بػػػو داود والنسػػػائي والترمػػػذي والمفػػػظ لػػػو قػػػاؿ: حػػػديث حسػػػف أرواه .  دَميػػػا الّ إ
 صحيم.

ـ كصػػورة ىػػؿ الجنػػ  الجنػػ  وصػػورىأيػػدَؿ  : موون صووفة الجنووة واهمهووا
طػػػوف وال يبولػػػوف وال يمتَطػػػوف ال القمػػػر ليمػػػ  البػػػدر، وىػػػـ فػػػي الجنػػػ  ال يتغوّ 

ا ال اَتبلؼ بينيـ وال تباغض قمػوبيـ قمػب رجػؿ واحػد يسػبحوف لل بكػرة وعشػيِّ 
 نساف.ؿ يجري عندىـ مجرى التنفس عند اإليتكمفوف في ىذا التسبيم ب

 ،ليػـ ا ال لحيػ  ردً مُ و  ،يـ شعرنبداأليس في  ،اردً يـ يدَموف الجن  جُ نّ ا  و 
 وىػػو السػػفّ ، نيػػا مكحمػػ  بالكحػػؿ بنػػي رػػبلث وربلرػػيف أعيػػونيـ سػػوداء جميمػػ  ك

، وىػػـ  ـ وال تبمػػى ريػػابيـال يفنػػى شػػبابي، التػػي رفػػد فييػػا عيسػػى عميػػو السػػبلـ 
 ذرع.اا في عرض سبع  دـ ستوف ذراعً هعمى َمؽ 
  شػجرة في الجنػ فّ إ    قاؿ: رسوؿ الل  بي سعيد الَدري  أوعف 

يسير الراكب  عمػى  الجػواد المضػمر السػريد  فػي جريػ   مئػ  عػاـ ال يقطعيػا  
  ا مئو عاـ ال يقطد ظؿ ىذه الشجرةرواه مسمـ  أي: يسير عمى فرسو مسرعً 

ىػػػؿ الجنػػػ  أ فّ إ:     قػػػاؿ رسػػػوؿ الل  دري  َػػػبػػػي سػػػعيد الأوعػػػف 
ييقػي ولػيس فػي رواه البي. ا ومضػطجعيف ا وقعػودً كموف مػف رمػار الجنػ  قياًمػأي

 وى.رمار الجن  نَ 
ىػؿ الجنػ  ويشػربوف أكػؿ أ: ي   قاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل  وعف جابر  

طعػػػاميـ ذلػػػؾ جشػػػاء كػػػريم المسػػػؾ ،  يمتَطػػػوف وال يتغوطػػػوف وال يبولػػػوفوال 
والجشػاء  بػو داود.أرواه مسػمـ و . س يميموف التسبيم والتكبير كما يميمػوف الػنفَ 

 ـ مد صوت عند شبد.ريم يَرج مف الف:  بضـ الجيـ  
شػػرابيا ومػػد ذلػػؾ ال يػػـ يػػأكموف مػػف طعاميػػا ويشػػربوف مػػف نّ أوالمعنػػى: 
ف ذلػؾ يصػدر عػنيـ أس، يعنػي: وقولػو: كمػا يميمػوف الػنف،  يَػرج مػنيـ شػيء

،  نسػاف: كمػا يحصػؿ تػنفس اإل أي،  سالنفَ ؼ بؿ بالَمق  كما يصدر مّ كببل ت
كػؿ ويشػرب ألػذي يا فّ إ: فػ  ىػؿ الكتػاب فقػاؿ لمرسػوؿ  أوقد سػأؿ رجػؿ مػف 

َراج الفضبلت ولػيس ط ويبوؿ إلف يتغوّ ألى إ، يعني يحتاج  تكوف لو الحاج 
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:    بقولػورسػوؿ الل   فػردّ ،  يعني ليس فييا قذارة وال َبث، ذى أفي الجن  
ا يفػػػػيض مػػػػف جمػػػػودىـ كرشػػػػم المسػػػػؾ حػػػػدىـ رشػػػػحا، أي: عرقًػػػػأتكػػػػوف حاجػػػػ  

 شراب .فيضمر بطنو، أي: يَمو مما فيو مف طعاـ و 
والمػػؤمف فػػي الجنػػ  يكػػوف فػػي صػػح  دائمػػ  ال يصػػيبو فييػػا مػػرض وفػػي 

 ، لػيس و شػقاء أولػيس فييػا بػؤس ، اب دائػـ حياة َالدة ال موت فييا وفي شػب
  التنعـ بالممذات.الّ إفييا 

ؿ نػس، قػاؿ: قػاأ، عػف  ربػت فػي صػحيم مسػمـ : ول من يودخل الجنوةأ
تي باب الجن  يػـو ا هيضً أ، وعنو  مف يقرع باب الجن  ؿوّ أنا أ   رسوؿ الل 
فيقػوؿ الَػػازف  الممػؾ المسػػؤوؿ طمػػب فػتم بػػاب الجنػ   أسػتفتم  أي: أالقيامػ  ف

فػػتم أف ال أ تُ رْ ِمػػنػػت؟ فػػأقوؿ: محمػػد، فيقػػوؿ: بػػؾ أُ أ: مػػف  بػػواب الجنػػ  أعػػف 
 رواه مسمـ.. حد قبمؾ أل

 محمدم  أُ  فّ أو    بكر بو أمتو مف أُ    جن  بعده ؿ مف يدَؿ الوّ أو 
   فأىػػؿ  ىميػػاأ يػػـ فييػػا يعػػدلوف رمرػػينّ أ، و مػػـ يكونػػوف فػػي الجنػػ كرػػر األُ أ ،

 رمانوف منيا.     المصطفى مّ وأُ ، ا الجن  مئ  وعشروف صفِّ 
غنيػػػاء دَؿ فقػػراء المسػػمميف الجنػػ  قبػػؿ األ: يػػػ ابػػي ىريػػرة مرفوًعػػأوعػػف 
 سناده عمى شرط مسمـ.ا    عاـ  و ئوىو َمسم  بنصؼ يوـ

   رسػػػوؿ الل  فّ أعػػػف عبػػػد الل بػػػف عمػػػرو  صػػػحيم مسػػػمـ وربػػػت فػػػي
لػػػى الجنػػػ  بػػػاربعيف إغنيػػػاء يػػػـو القيامػػػ  يسػػػبقوف األف فقػػػراء الميػػػاجريف إقػػػاؿ: 
 أي: باربعيف سن ، رواه مسمـ . ا َريفً 

رسػوؿ الل  فّ أ  عف المغيرة بف شعب   :  عالهادنى منازل الجنة وأأ
  ىػو رجػؿ يجػيء  قػاؿىػؿ الجنػ  منزلػ  أدنػى أ  قاؿ: سأؿ موسػى ربػو مػا :

فيقوؿ: أي رب  أي: ، : ادَؿ الجن   ىؿ الجن  الجن  فيقاؿ لوأدَؿ بعد أف أُ 
ف أ: اترضػى  َػذاتيـ، فيقػاؿ لػورب  كيؼ وقد نزؿ النػاس منػازليـ وأَػذوا أيا 

، ذلػؾ : رضػيت ربػي، فيقػوؿ: لػؾ  يكوف لؾ مرؿ َممػؾ مػف ممػوؾ الػدنيا فيقػوؿ
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، مرالػو أىذا لؾ وعشػرة  :يت ربي فيقوؿ مس  رضَافقاؿ في ال، ومرمو ومرمو 
 : ربّْ   موسػػى قػاؿ، : رضػيت ربّْ  ت عينػؾ فيقػػوؿولػؾ مػا اشػتيت نفسػػؾ ولػذّ 

تمػػػتُ  ردت غرسػػػتُ أولئػػػؾ الػػػذيف عبلىػػػـ منزلػػػ ؟ قػػػاؿ: أُ أفمػػػا   كػػػرامتيـ بيػػػدي َو
ذف ولـ يَطر عمى قمب بشػر، ومصػداقو فػي أعيف ولـ تسمد  ، فمـ تر عمييا
 عيف  رواه مسمـ.أرة َفي ليـ مف قتعمـ نفس ما أُ ب الل عز وجؿ  فبل كتا

ىػػػؿ الجنػػػ  الجنػػػ  أ ذا دَػػػؿإ  قػػػاؿ:   عػػػف النبػػػي  وعػػػف صػػػييب  
ض لػػػػـ تبػػػػيّ أزيػػػػدكـ؟ فيقولػػػػوف: أا قػػػػاؿ: يقػػػػوؿ الل تبػػػػارؾ وتعػػػػالى: تريػػػػدوف شػػػػيئً 

عطػوا أُ فمػا  قػاؿ فيكشػؼ الحجػاب، ؟لـ تدَمنا الجن  وتنجنا مف النارأوجوىنا؟ 
وىذا يفسر قولػو ، رواه مسمـ . لى ربيـ عز وجؿ إمف النظر لييـ إحب أشيئا 
فالحسػنى ىػي الجنػ ،  [ٕٙيػونس: ]  لّْمَِّذيَف َأْحَسػُنوْا اْلُحْسػَنى َوِزَيػاَدةٌ  :تعالى 

 والزيادة ىي رؤي  الل في الجن .
 -ٕٕالقيامػػ : ] ِإلَػػى َربّْيَػػا َنػػاِظَرةٌ ُوُجػػوٌه َيْوَمئِػػٍذ نَّاِضػػَرٌة وقػػاؿ تعػػالى: 

: الحسػػن  البييػػ  ليػػا رونػػؽ ونػػور ممػػا ىػػـ فيػػو مػػف نعػػيـ  والوجػػوه الناضػػرة [ٖٕ
ليػو كػؿ يػـو إـ عمػى حسػب مػراتبيـ مػنيـ مػف ينظػر لى ربيإ، ينظروف  وبيج 

 ليو مرة في كؿ اسبوع .إا، ومنيـ مف ينظر بكرة وعشيِّ 
: لعمكػػػػـ   قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل    نػػػػس أعػػػػف  : ةووووووار الجنوووووونهأ
يػػا لسػػائح  عمػػى وجػػو نّ إرض، ال والل ا فػػي األنيػػار الجنػػ  َػػدودً أل فّ أتظنػػوف 

نػػػواع أسػػػمى أذفػػػر  والمسػػػؾ سػػػؾ األرض حافاتيػػػا قبػػػاب المؤلػػػؤ وطينيػػػا الماأل
 ا.بي الدنيا موقوفً أرواه بف . ذفر: الَالص الذي ال َمط لو العطور  واأل
ىػػؿ أدنػػى أقػػاؿ    ، عػػف رسػػوؿ الل  بػػي سػػعيدأوعػػف  : ةواء الجنووونسوو

لػػؼ َػػادـ، وارنتػػاف وسػػبعوف أيػػـ منزلػػ   الػػذي لػػو رمػػانوف قمّ أنػػ  منزلػػ   أي: الج
. زوجػػ  تنصػػب لػػو قبػػ  مػػف لؤلػػؤ وزبرجػػد ويػػاقوت، كمػػا بػػيف الجابيػػ  وصػػنعاء 

يتكػئ الرجػؿ فػي الجنػ   فّ أا بي سػعيد مرفوًعػأوفي حديث دراج عف  حمدأرواه 
تيػو أر  رػـ تَػهف يتحوؿ  أي: عنو الػى سػرير أ عمى سريره  سبعيف سن  قبؿ 

 ة فتضرب عمى منكبيو  كتفيو  فينظر وجيػو فػي َػدىا  أي: يػرى صػورتوأامر 
لؤلػؤة عمييػا لتضػيء مػا دنػى أ فّ ا  ، و  ةصفى مػف الِمػرهأَدىا  ذ ، إعمى َدىا 
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؟ فتقػػوؿ: أنػػا نػػتِ أليا مػػف مغػػرب فتسػػمـ عميػػو فيػػرد السػػبلـ ويسػػأبػػيف المشػػرؽ وال
 حمد في المسند.أمف المزيد..؟ رواه 

ولػػو اطمعػػت امػػرأة مػػف نسػػاء قػػاؿ:    الل  رسػػوؿ فّ أ   س نػػأوعػػف 
: لمػؤلت مػا بػيف الػدنيا وسػمائيا رض لمػؤلت مػا بينيمػا  أيلػى األإىؿ الجن  أ
سػػيا  أي التػػاج الػػذي فػػوؽ أم المسػػؾ  ولنصػػيفيا عمػػى ر يػػا  اطيػػب مػػف ر ًحػػري

 حمد. ومرؿ ىذا روى البَاري.أ  َير مف الدنيا وما فييا. رواه رأسيا
رض َرجػػػػت بػػػػيف السػػػػماء واألحػػػػوراء أُ  فّ أف عبػػػػاس قػػػػاؿ: لػػػػو وعػػػػف ابػػػػ

ا  سػػػيأَرجػػػت نصػػػيفيا  التػػػاج الػػػذي فػػػوؽ ر فتتنػػػت الَبلئػػػؽ لحسػػػنيا، ولػػػو أَ ال
لكانت الشمس عند حسنيا مرؿ الفتيم  في الشػمس ال ضػوء ليػا، ولػو َأَرجػت 

 رض.ضاء حسنيا ما بيف السماء واألوجييا أل
ي : ال تػػؤذي امػػرأة زوجيػػا فػػ احمػػد عػػف معػػاذ مرفوًعػػأمػػاـ وفػػي مسػػند اإل

،  دَيػػؿ مػػا ىػػو عنػػدؾِ نّ إ،  الل  قالػػت زوجتػػو مػػف الحػػور العػػيف قاتمػػؾِ الّ إالػػدنيا 
 فّ : إ  حمػػػد. وفػػػي الحػػػديث الصػػػحيم قػػػاؿ  أرواه . لينػػػا إ ف يفارقػػػؾِ أيوشػػػؾ 
 و ال يمؿّ نّ ا  و ال يضعؼ و نّ ا  و ، عطى قوة مئ  رجؿ في مجامع  زوجاتو الرجؿ يُ 
 نو.م وال يممفَ  منيفّ 

ذا اشتيى المؤمف إ  قاؿ: نبي الل   فّ أ   بي سعيد الَدري أوعف 
ي. رواه الولػد فػي الجنػ  كػاف حممػو ووضػػعو وسػنو فػي سػاع  واحػدة كمػا يشػػتي

: أيولػػد  بػػي سػػعيد قػػاؿ: قيػػؿ يػػا رسػػوؿ اللأوعػػف حمػػد والترمػػذي وابػػف ماجػػو ، أ
نفسي بيده مػا ىػو  اؿ: نعـ، والذيالولد مف تماـ السرور؟ فق فّ فإ ألىؿ الجن ؟

 رواه الحاكـ. . حدكـ فيكوف حممو ورضاعو وشبابوأال كقدر ما يتمنى إ
ا لمػػا حكػػاه البَػػاري والترمػػذي مػػر يقػػد َبلفًػػأىػػذا  وىػػذا السػػياؽ يػػدؿ افّ 

، ولكػف ال يريػده  راد ذلػؾأو لو نّ أذلؾ محموؿ عمى  فّ أسحاؽ بف راىويو إعف 
 فّ أراىيـ النَعػػػي وغيػػػرىـ بػػػا  اعػػػ  مػػػف التػػػابعيف كطػػػاووس ومجاىػػػد و ونقػػػؿ جم

 الػدً جمػاعيـ لزوجػاتيـ ال يقتضػي و  فّ أا صػحيم وذلػؾ الجن  ال يولد فييا، وىذ
ا ّمػػأو ، الػػدنيا دار يػػراد منيػػا بقػػاء النسػػؿ لتعمػػر  فّ كمػػا ىػػو الواقػػد فػػي الػػدنيا، فػػإ

ذة وليػػػذا ال يكػػػوف فػػػي جمػػػاعيـ لزوجػػػاتيـ منػػػي يقطػػػد لػػػ ا الجنػػػ  فػػػالمراد المػػػذة
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ليػـ  :حػدىـ الولػد وقػد ذلػؾ كمػا يريػد، قػاؿ تعػالىأ حػبّ أذا إولكف ، جماعيـ 
 .[ٖٔالنحؿ: ]  فييا ما يشاؤوف كذلؾ يجزي الل المتقيف

زواجيػػػػف فػػػػي الجنػػػػ  بأعػػػػذب الحػػػػور العػػػػيف يغنػػػػيف أل فّ أوفػػػػي الحػػػػديث 
وجػػػاء فػػي كتػػاب حػػػادي ، األلحػػاف وأجمػػؿ األصػػوات مػػػا سػػمد الَبلئػػؽ مرمػػو 

ىػػػؿ فػػػي : مػػػف قػػػريش قػػػاؿ البػػػف شػػػياب  رجػػػبًل  فّ أـ الجوزيػػػ  ف قػػػيّ بػػػرواح الاأل
نحػػف  ف يقمػػفَ الحػػور العػػيف يغنػػيف بػػالقره فّ أبػػ ابػػوغنػػاء فأج: ، أي  الجنػػ  سػػماع

ا سمد ذلؾ الشػجر صػفؽ ذنبأس، ونحف الَالدات فبل نموت، فإالناعمات فبل 
وأطرب أـ  ذُّ لَ صوات الحواري أأدرى ، فبل يُ  غناء الحواري فَ بْ جَ فأ ابعضو بعضً 

 صوات الشجرأ
َيػوؿ أىػؿ الجنػ  تػأتييـ  رػر إفّ جاء فػي األ : هل الجنةأمن تمام نعيم 

وا ؤ تطيػػػر بيػػػـ حيػػػث شػػػا،  تبػػػوؿ وال تػػػروث حمػػػر ليػػػا أجنحػػػ  الأمػػػف يػػػاقوت 
 َواف.و لزيارة األىؿ واإلألمواضد النعيـ 
ىػؿ الجنػ  الجنػ  أذا دَػؿ إ :   قاؿ: قاؿ رسػوؿ الل    نس أوعف 
لػػى سػػرير ىػػذا حتػػى إفيسػػير سػػرير ىػػذا  لػػى بعػػضإَػػواف بعضػػيـ فيشػػتاؽ اإل

فيقوؿ صاحبو، ؟ تعمـ متى غفر الل لنا أحبو حدىـ لصاأا فيقوؿ يجتمعا جميعً 
وقػػد بػػي الػػدنيا ، أرواه بػػف . لل فغفػػر لنػػا فػػدعونا ا، ا فػػي موضػػد كػػذا وكػػذا كّنػػ

 .مااًل وجِ  في الجن  َيواًل  فّ أحاديث بينت األ
و سبحانو يجمد المؤمف نّ أن  لجىؿ اأومف فضؿ الل عمى المؤمنيف مف 

 ودرجػػ  ومنزلػػ  مػػف نػػو عمػػبًل م قػػؿَّ أف كػػانوا ا  و ، والده أمػػو وزوجتػػو و مػػد أبيػػو وأُ 
عينػو باجتماعػو بيػـ. قػاؿ  ذلػؾ لتقػرَّ ا  اجر عممو شيئً أف ينقص الل مف أدوف 
يَّػػُتُيـ ِبِإيَمػاٍف َأْلَحْقَنػػا بِ  : تعػالى ـْ ُذرّْ ـْ َوَمػػا َأَلْتَنػػاُىـ َوالَّػػِذيَف هَمُنػوا َواتََّبَعػػْتُي يَّػَتُي ـْ ُذرّْ ِيػػ

ْف َعَمِمِيـ مّْف َشْيءٍ   [ٕٔالطور:]  مّْ
يمػاف إ يّْ أالمػراد بػ فّ يمػاف  أليماف، ولـ يقؿ سبحانو  باإلإوقاؿ تعالى  ب

لػػػى درجػػػ  إ سػػػبحانو يرفػػػد درجػػػ  ىػػػذه الذريػػػ  الل فّ إفػػػ، ـ عظػػػـ أكػػػاف صػػػغر 
 سعادتو بمقائو بيـ.  المؤمف لتتـّ 
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المػػؤمنيف والد أ :   ريػػرة رضػػي الل عنػػو قػػاؿ رسػػوؿ الل بػػي ىأوعػػف 
براىيـ وسارة حتػى يػردىـ إي الجن  يمقاىـ   في جبؿ فا أي: الذيف ماتوا صغارً 

 رواه البييقي.. بائيـ يـو القيام  هلى إ
، وكمػاليـ فػي ازديػاد مػف  ىؿ الجن  ال يموتوف فييا لكماؿ حياتيـأ فّ ا  و 

وطيػػػب العػػػيش، وليػػػذا جػػػاء فػػػي وحسػػػف الييئػػػ  قػػػوة الشػػػباب، ونضػػػرة الوجػػػوه، 
ذات والحيػاة يـ ال يناموف فييا لكيبل ينشغموا بالنـو عف الممنّ أحاديث بعض األ

  ىؿ الدنياأ، وال ضجر، كما يضجر  ىؿ الجن  ممؿأالينيئ ، وال يعتري 
ف يػػدَؿ أىػػؿ الجنػػ  الجنػػ  أو بعػػد ّنػػأ  بػػي ىريػػرة عػػف النبػػي  أوعػػف 

ف تصػحوا ألكػـ  فّ ا  و ،  ابػدً أف تحيػوا فػبل تموتػوا ألكػـ  فّ إ:  ينادييـ مناد مف الل
لكػػـ  فّ ا  و ، ا بػػدً أف تشػػبوا فػػبل تيرمػػوا ألكػػـ  فّ ا  و ،  ابػػدً أتمرضػػوا   فػػبل تسػػقموا  وال

، كمػا رواه مسػمـ والترمػذي  حمػدأرواه .  ابػدً أتنعموا فبل تبأسػوا  وال تشػقوا   فأ
ـُ اْلَجنَّػػُ  ُأو فػػذلؾ قولػػو تعػػالى:  ـْ َتْعَممُػػوفَ َأف ِتْمُكػػ االعػػراؼ: ]  ِرْرُتُموَىػػا ِبَمػػا ُكنػػُت

ٖٗ]. 
،  ىػؿ الجنػ أل الل يقػوؿ فّ إ:    بي سعيد قاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل أوعف 

، فيقػػوؿ: ىػػؿ رضػػيتـ؟ فيقولػػوف ، فيقولػػوف لبيػػؾ ربنػػا وسػػعد يػػؾ ىػػؿ الجنػػ أيػػا 
 مف َمقؾ؟ اعط أحدً عطيتنا ما لـ تأا ال نرضى وقد ومالن

شػػػيء  يّ أفضػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ؟ فيقولػػػوف: يػػػا ربنػػػا، فػػػأـ عطػػػيكأال فيقػػػوؿ: أ
غضػب  عمػيكـ أسَط  فبل أعميكـ رضواني فبل  فضؿ مف ذلؾ؟ فيقوؿ: أحؿُّ أ
 رواه البَاري ومسمـ..  ابدً أعده ب

قػاؿ:   رسوؿ الل   فّ أ  عف ابف مسعود   : خر من يدخل الجنةآ
و  عمػػى يمشػػي مػػرة ويكبػػ ، فيػػو َػػر مػػف يَػػرج مػػف النػػار ويػػدَؿ الجنػػ  رجػػؿه

وابتعػػد عػػف  ذا مػػا جاوزىػػا ، فػػإ َػػرى وتسػػفعو  وتمسػػو  النػػار مػػرةأوجيػػو  مػػرة 
فقاؿ: تبػارؾ الػذي نجػاني منػؾ لقػد لييا، إف َرج منيا  التفت أ بعد النار قميبًل 

َػػريف ولػػيف واآلا مػػف األحػػدً أعطػػاه الل أا مػػا َروجػػي منػػؾ  شػػيئً بعطػػاني الل  أ
  ادننػػي  قربنػػي   أي: يػػا ربّْ  أي ربّْ فترفػػد لػػو شػػجرة  يراىػػا مػػف بعيػػد  فيقػػوؿ 

: يػػا  شػػرب مػػف مائيػػا، فيقػػوؿ الل عػػز وجػػؿأيػػا و بظمّ  مػػف ىػػذه الشػػجرة السػػتظؿّ 
 ف الأيرىػا، فيقػػوؿ: ال يػا رب، ويعاىػػده عطيتكيػا سػػألتني غأف أدـ لعمػػي هابػف 
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و ّنػف َػالؼ العيػد  ألإف الل يعػذر ىػذا العبػد أيسألو غيرىػا، وربػو يعػذره  أي: 
يػػا ويشػػرب مػػػف بظمّ  بػػو  منيػػا فيسػػتظؿّ صػػبر لػػو عميػػو فيدنيػػػو  ويقرّ يػػرى مػػاال 
ولػػى، فيقػػوؿ أي حسػػف مػف األأرفػد لػػو شػجرة  يراىػػا مػف بعيػػد  ىػي مائيػا، رػػـ ت

يػػػا ال بظمّ  سػػػتظؿّ أشػػػرب مػػػف مائيػػػا و   ادننػػػي  قربنػػػي  مػػػف ىػػػذه أل يػػػا ربّْ  ربّْ 
ا؟ ني غيرىػػف ال تسػػألألػػـ تعاىػػدني أدـ، هؾ غيرىػػا فيقػػوؿ  الل لػػو  يػػا ابػػف سػػألأ

تؾ  منيػا تسػألني غيرىػا؟ فيعاىػده دنيتؾ  قربأف إفيقوؿ  الل سبحانو لو  لعمي 
و يػػػػرى مػػػػا ال صػػػػبر لػػػػو عميػػػػو فيدنيػػػػو ّنػػػػأل ا ف ال يسػػػػألو غيرىػػػػا، وربػػػػو يعػػػػذرهأ

ترفػد لػو شػجرة عنػد بػاب  يػا ويشػرب مػف مائيػا، رػـبظمّ  بو  منيا فيسػتظؿّ  ويقرّ 
دننػػػي   ا يػػػا ربّْ  ىػػػذا العبػػػد  أي ربّْ فيقػػػوؿ   يفِ َيػػػولَ حسػػػف مػػػف األأالجنػػػ  ىػػػي 

ؾ غيرىػا شرب مف مائيػا ال اسػألأيا و ستظؿ بظمّ  وقربني  مف ىذه  الشجرة  أل
تسالني غيرىا، قاؿ: بمى، ىػذه ف ال أدني لـ تعاىأ،  دـهفيقوؿ  الل لو  يا ابف 

بر لػػو عميػػو فيدنيػػو ويقربػػو و يػػرى مػػا ال صػػّنػػأل ا عػػذرهسػػالؾ غيرىػػا، وربػػو يأال 
 يػػا  ىػػؿ الجنػػ ، فيقػػوؿ: أي ربّ أصػػوات أبػػو  منيػػا فيسػػمد دنػػاه  وقرَّ إذا أمنيػػا فػػ
عطيػؾ أشػيء  دـ مػا يرضػيني منػؾ؟  أي: أيّ هدَمنييػا، فيقػوؿ: يػا ابػف أ  ربّْ 

عطيؾ الدنيا ومرميػا معيػا؟ قػاؿ:  أدَمؾ الجن   وأف أرضيؾ يأحتى ترضى؟  
ال ، فقػػاؿ: ألعػػالميف؟ فضػػحؾ ابػػف مسػػعودا نػػت ربّ أتسػػتيزئ منػػي و أ:  يػػا ربّْ 

  تضػػحؾ؟ قػػاؿ: ىكػػذا ضػػحؾ رسػػوؿ الل   َـّ ضػػحؾ؟ قػػالوا: ِمػػأ َـّ تسػػالوني ِمػػ
تضػحؾ يػا رسػوؿ الل؟ قػاؿ:  َـّ فقالوا  وسػألوا الرسػوؿ عميػو الصػبلة والسػبلـ  ِمػ

نػت رب العػالميف؟ أتسػتيزئ منػي و أالعالميف حيف قاؿ  عبػده   مف ضحؾ ربّْ 
 رواه مسمـ.  شاء قادرأي عمى ما ولكن، ستيزئ منؾ أي ال نّ إوالل  :فيقوؿ

ف يَرجػو الل مػف أعػد  الجنػ  بىػؿ الجنػ  دَػواًل أَػر وقد ورد نحوه فػي ه
 ىؿ الجن .أَر الداَميف مف وه، ا مف النار ىؿ النار َروجً أالنار، وىو هَر 

  : قاؿ رسوؿ الل     قاؿبي سعيد الَدري  أعف  : وتووح الموووذب
كػػاف فػػي صػػوفو بيػػاض ممػػم مػػا م  والكػػبش األممػػأؤتى بػػالموت كييئػػ  كػػبش ُيػػ

ىػػػؿ الجنػػػ  فيشػػػرئبوف  أي: يرفعػػػوف أكرػػػر  فينػػػادي منػػػاد يػػػا أوسػػػواد والبيػػػاض 
يػـ قولػوف نعػـ ىػذا المػوت، وكمّ رؤوسيـ  وينظروف فيقوؿ: ىؿ تعرفوف ىػذا؟ في

ىؿ النار، فيشرئبوف وينظروف فيقوؿ: ىؿ تعرفوف ىذا؟ أ، رـ ينادي، يا  هقد ره
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عيػػنيـ فػػي مكػػاف بػػيف أمػػاـ أ، فيػػذبم   ههذا المػػوت وكميػػـ قػػد ر يقولػػوف نعػػـ ىػػف
ىػؿ النػار أىػؿ الجنػ  َمػود فػبل مػوت ويػا أ  والنار  رـ يقوؿ  المنادي  يػا الجن

لػى إا ىؿ النار حزنً ألى فرحيـ ويزداد إا ىؿ الجن  فرحً أَمود فبل موت، فيزداد 
 ىذا حديث متفؽ عمى صحتو. . حزنيـ

و ورحمتػو نَّػمَ ؿ الذيف يدَموف الجنػ  بِ وّ أمنا مف ف يجعأنساؿ الل سبحانو 
، وصحب  نبيػو المصػطفى  لى وجيو الكريـإعنا بمتع  النظر ف يمتّ أو ، وكرمو 

  الميـ اميف. . والدنا وذرياتنا أمعنا ىناؾ مد والدينا وزوجاتنا و ف يجأ  و 
  في الميزان ( ايالّ إلا إال )ثقل الموعظة الثامنة والعشرون : 

 فّ أه   مػػا مفػػاددالل عمػػرو بػػف العػػاص قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  عػػف عبػػ
  يػـو القيامػ  فينشػر   محمد  مَّ ، مف أُ  تي مف ُأمّ الل سبحانو سيعرض رجبًل 
وءة بالفسػػػؽ والفجػػػور البصػػػر، مممػػػ سػػػجؿ مػػػدّ   كػػػؿّ عميػػػو تسػػػع  وتسػػػعيف سػػػجبلِّ 

 رػػـ يقػػوؿ، رػػاـ، سػػجبلت رجػػؿ لػػـ يعػػص الشػػيطاف طػػواؿ عمػػره والمعاصػػي واآل
ظممػػؾ كتبتػػي ؟ أ اتنكػػر مػػف ىػػذه الػػذنوب شػػيئً أيػػذا الرجػػؿ الل تبػػارؾ وتعػػالى ل

الحافظوف الذيف كػانوا يراقبونػؾ ويسػجموف سػيئاتؾ وحسػناتؾ؟ ىػؿ كتبػوا عميػؾ 
يا وسػيت المبلئكػ  سيئ  لـ تعمميا؟ ىؿ نسوا كتاب  حسن  واحدة كنت قد عممتَ 

عتػػرؼ بػػاقترافي ي ألنّْػػوأ اُأنكػػر مػػف ذلػػؾ شػػيئً  يػػارب ال كتابتيػػا؟ فيقػػوؿ: ال عػػف
 ؾَ لَػػأَ  سػػبحانو وتعػػالى: الػػذنوب كميػػا المسػػطرة فػػي سػػجبلتي ، رػػـ يقػػوؿ لػػو الل

ف تػػدافد بػػو عػػف أذر كػػاف؟ ىػػؿ عنػػدؾ مػػا تسػػتطيد ر ؟ ىػػؿ عنػػدؾ أي عػػذعػػ
 : ىؿ عنػدؾ حسػن  واحػدة ويقوؿ لو سبحانو،  نفسؾ؟ فيقوؿ الرجؿ: ال يا ربّْ 

فاجػأ الرجػؿ يُ  فّ أ الّ إ ،أي حسػن  كانػت يا؟ فيقػوؿ: ال يػا رب لػيس عنػدي عممتَ 
قد  ؾَ نَّ  أقد عممتيا إالّ  لؾ عندنا حسن  واحدة فّ : بمى إ حيف يقوؿ لو رب العزة

حسػن  واحػدة فقػط ال غيػر، وؿ الرجػؿ ومػا ىػي ؟ فيقػوؿ سػبحانو : نسػيتيا، فيقػ
ف أشػػػػػػػيد أو   اللالّ إلػػػػػػػو إشػػػػػػػيد اف ال أ:  يػػػػػػػا بطاقػػػػػػػ  واحػػػػػػػدة مكتػػػػػػػوب عمييػػػػػػػانّ إ

فيقػوؿ الرجػؿ : يػا رب ومػا ىػذه البطاقػ   وزنػؾ ، ْر ضِ حْ ورسولو، فأَ  عبدهامحمدً 
مػػػػد ىػػػػذه السػػػػجبلت، مػػػػاذا تغنػػػػي عنػػػػي ىػػػػذه البطاقػػػػ  الصػػػػغيرة بجانػػػػب ىػػػػذه 

، ـ مَػظْ تُ  ؾ اليػـو الّنػوزنػؾ فإ ْر ِضػحْ أَ  : العبػاد ، فيقوؿ لػو ربّ  السجبلت الكريرة
فػػػي البطاقػػػ  ذا وضػػػعت حتػػػى إ، ميزاف فتوضػػػد السػػػجبلت فػػػي كفػػػ  ى بػػػالتَ ؤْ ُيػػػفَ 
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ورقمػت البطاقػ  ، وزنيػا بجانػب الشػيادة  ؼَّ ََ َرى طاشت السجبلت و الكف  األ
رواه الترمػػذي وابػػف ماجػػو وابػػف  . ذ ال يرقػػؿ مػػد اسػػـ الل شػػيءإ  فيقػػوؿ  : 

 حباف في صحيحو 
 ىؿ الجن .أومف رقؿ ميزانو فيو مف ، فترقؿ ىذه البطاق  ميزانو 

  لخوف من اي والبكاء من خشيتافضل االموعظة التاسعة والعشرون : 
  يقػػوؿ: سػبع  يظميػػـ   قػاؿ: سػػمعت رسػوؿ الل  بػي ىريػػرة  أعػف 
دعتػو امػرأة  و، ذكػر مػف ىػؤالء السػبع  ، ورجػؿاال ظمّػ و يوـ ال ظػؿّ الل في ظمّ 

ا ففاضت عينػاه. َاؼ الل ، ورجؿ ذكر الل َاليً أني إذات حسف وجماؿ فقاؿ 
 . رواه البَاري ومسمـ

: مػػف ذكػػر الل ففاضػػت عينػػاه مػػف    قػػاؿالنبػػي   فّ أ  نػػس وعػػف أ
رواه الحاكـ  . رض مف دموعو لـ يعذب يـو القيام حتى يصيب األَشي  الل 

 سناد. وقاؿ صحيم اإل
: حرمػػت النػػار عمػػى عػػيف    قػػاؿ عػػف النبػػي  بػػي ريحانػػ   أوعػػف 

حػػاكـ وقػػاؿ و والنسػػائي والحمػػد والمفػػظ لػػأرواه  . و بكػػت مػػف َشػػي  اللأدمعػػت 
يػػا ال نّ أَػػر يا النػػار. وفػػي حػػديث هيػػا ال تمّسػػنّ أسػػناد، وفػػي حػػديث صػػحيم اإل
  ال يمػػج النػػار : قػػاؿ رسػػوؿ الل     قػػاؿبػػي ىريػػرة  أوعػػف  . تناليػػا النػػار
 رواه الترمذي. .َؿ النار  رجؿ بكى مف َشي  الل  أي ال يد

ف باكيػػ  عػػي   كػػؿّ : قػػاؿ رسػػوؿ الل     قػػاؿبػػي ىريػػرة  أوروي عػػف 
 ا عيًنػالّ إ  ىواليػاأف سيبكي يـو القيامػ  ممػا يػرى مػف نساإيوـ القيام   أي كؿ 
سػيرت فػي سػبيؿ  اوعينً  لى ما حـر الل إ  أي ال تنظر غضت عف محاـر الل

ولػو كػاف بحجػػـ  رػؿ رأس الػذباب  أي َػرج منيػا دمػدَػرج منيػا م اوعيًنػ، الل 
 : طػوبى ألصػبياني وقػد قػاؿ  رواه ا . رأس ذباب   مف َشي  الل عز وجػؿ

 لمف بكى عمى َطيئتو.
  يقػػوؿ: وعػػف ابػػف عمػػر رضػػي الل عنيمػػا قػػاؿ: سػػمعت رسػػوؿ الل  

سػػرائيؿ ال يتػػورع مػػف ذنػػب إوىػػو اسػػـ رجػػؿ مػػف بنػػي ،  مػػا معنػػاه  كػػاف الكفػػؿ 
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، وكػػػػاف  افأعطاىػػػا سػػػتيف دينػػػارً  أي كػػػاف كريػػػر الػػػذنوب فأتتػػػو إمػػػرأة ، عممػػػو 
جػػؿ أف يواقعيػػا ويزنػػي أ، عمػى أف يطأىػػا، أي مػػف  ىػػبالػدينار مػػف قبػػؿ مػػف ذ

رتعػػػدت األف تقبػػػؿ بػػػذلؾ،  بيػػػا، فممػػػا أرادىػػػا عمػػػى نفسػػػيا، أي جعميػػػا تضػػػطرّ 
و مػف ىػذا عمػؿ مػا عممتُػ قالػت ألفّ  ؟ ، أي لماذا بكيتِ  وبكت فقاؿ: ما يبكيؾِ 

 الحاجػػ  والفقػػػر ومػػػا حممنػػي عميػػػو إالّ ، زانيػػ   قبػػؿ ولػػـ أتعػػػود عميػػو فأنػػػا لسػػتُ 
كرػر أكػوف أالل! فأنػا أحػرى وأولػى وأحػؽ أف  ؿ: تفعميف أنِت ىذا مف مَافػ فقا

رػـ قػاؿ ليػا اذىبػي ، فتركيػا ولػـ يفعػؿ مػا أمرتػو بػو نفسػو ، مػف الل  امنِؾ َوفً 
،  فمػػات مػػف ليمتػػو،  ابػػدً أعصػػيو بعػػدىا أمػػا أعطيتػػِؾ مػػف المػػاؿ ووالل مػػا  ولػػؾ

فعجػب النػاس مػف ذلػؾ رواه  ، الل قد غفر لمكفؿ فأصبم مكتوٌب عمى بابو إفّ 
سػػناد، أي: دىػش النػػاس مػػف غفػػراف رمػذي وحسػػنو والحػػاكـ وقػاؿ صػػحيم اإلالت

اجمتػو المنيػ  ولما تاب ع، الل ومسامحتو لو مد كررة ما ارتكب مف المعاصي 
ألنػػو ا مػػف الصػػالحات وقػػد غفػػر الل لػػو  اف يعمػػؿ شػػيئً أفمػػات مػػف ليمتػػو قبػػؿ 

 .اما قبمي   صادق  والتوب  تجبُّ َاؼ الل في ىذا المقاـ وتاب توب
: كػػاف  قػػاؿ مػػا مفػػاده   النبػػي   بػػي ىريػػرة رضػػي الل عنػػو أفّ أ وعػػف
: أي ، سرائيؿ يسرؼ عمى نفسػو إو مف بني نّ أكانوا قبمكـ والظاىر  فرجؿ مم

مػا حضػره ل، ه في ارتكاب المعاصػي والشػرور لػـ يعمػؿ حسػن  قػط يتجاوز حدّ 
ا قػػػػط نػػػػي لػػػػـ أعمػػػػؿ َيػػػػرً قػػػػاؿ لبنيػػػػو إنّ  ، أي : أشػػػػرؼ عمػػػػى المػػػػوت ، المػػػػوت

فأحرقوني رـ اطحنوني واسحقوني حتي تجعموني  إذا أنا متُّ : فأوصاىـ بقولو 
وا نصؼ جسمي الػذي وا في يوـ عاصؼ شديد ىبوب الرياح ذرّ رـ ذرّ ، ا رمادً 

روا أجػزاء جسػمي طّيػ: أي ، ونصػفو اآلَػر فػي البحػر ، في البر  اصار رمادً 
ذا قػػدر عمػػى إعػػادتي إ: أي ، قػػدر الل عمػػّي  لػػئففػػوالل ، وفرقوىػػا ىنػػا وىنػػاؾ 

مػػف العػػالميف  اا مػػا عذبػػو أحػػدً الل سػػبحانو سػػيعذبني عػػذابً  بعػػد ممػػاتي فػػإفّ  احيِّػػ
ا بعػد الممػات ولػـ ىذه الطريق  تَمصو مف العػودة حيِّػ ىذا الرجؿ بأفّ  وقد ظفّ 

نػػػاؤه وصػػػيتو ذ أبالل عمػػػى كػػػؿ شػػػيء قػػػدير، ولمػػػا مػػػات نفّػػػ منػػػو أفّ  يعمػػػـ جيػػػبًل 
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وأمػػر ،  تْ َعػػمِ جُ أف يجمػػد ذراتػػو فَ  رَّ ، فػػأمر الل سػػبحانو الَبػػ وفعمػػوا مػػا أمػػرىـ بػػو
ذا ىػو قػائـ بروحػو وجسػمو بػيف إف، معت انو البحر أف يجمد ذراتو فجُ الل سبح
لػػذي حممػػؾ ا يػػا فػػبلف مػػا: بػػيف يػػدي رب العػػزة فَاطبػػو الل  ؿَ رُػػمَ فَ ، يػػدي الل 

نت تعمػـ أو  نفسؾ ىذا؟ فقاؿ الرجؿ: والل يا ربّ عمى فعؿ ذلؾ؟ لماذا صنعت ب
فقػػد َشػػيت أف تعػػذبني ،  مػػف َشػػيتؾ ومػػف مَافتػػؾ مػػا فعمػػت ىػػذا بنفسػػي إالّ 

ىػذا  ؾ فعمػتَ ّنػأ: بما  فقاؿ الل لو جّؿ وعبل، عمى نفسي بالذنوب  سرفتُ أوقد 
 رواه البَاري ومسمـ.. ا مني فقد غفرت لؾ َوفً 

وجػػػؿ  لمبلئكتػػػو يػػػـو  ؿ الل عػػػز  : يقػػػو   قػػػاؿ النبػػػي  وعػػػف أنػػػس 
و َافني فػي مقػاـ أا  مرة في حياتو  مف ذكرني يومً  َرجوا مف النارأالقيام   

  مرة في حياتو  رواه الترمذي والبييقي.
ف نَافػؾ فػي أو  ،ف نذكرؾ والناس نيػاـأوزعنا أو  ،بعدنا عف اآلراـأالميـ 

 دَمنا برحمتؾ جن  الفردوس بسبلـ.وأ ،كؿ مقاـ
  األخالق من مساوئالثالثون : الموعظة 

َسَأْصػِرُؼ َعػْف هَيػاِتَي الَّػِذيَف َيَتَكبَّػُروَف  : تعالى الل قاؿ : (الكبرياء (رُ بْ الكِ 
 َكػَذِلَؾ َيْطَبػُد المَّػوُ  تعػالى: وقػاؿ [ٙٗٔاألعػراؼ:]  ِفػي اأَلْرِض ِبَغْيػِر اْلَحػؽّْ 

ػاَب ُكػؿُّ  :تعػالى وقػاؿ [ [ٖ٘غػافر: ] َجبَّارٍ َعَمى ُكؿّْ َقْمِب ُمَتَكبّْرٍ  ََ َواْسػَتْفَتُحوْا َو
 .[٘ٔإبراىيـ: ]  َجبَّاٍر َعِنيدٍ 
 أي: ؿ،جَّ رَ مُ  نفسو تعجبو  حمّ  في يمشي رجؿ بينما قاؿ:    النبي وعف

 لػىإ رضاأل فػي يتجمجػؿ فيػو بػو الل َسػؼ ذإ،  مشػيو فػي مَتػاؿ رأسو ممشط

 كاف ممف رجؿ بينما :ـ والسبل ة، وقاؿ عميو الصبل فاالشيَ رواه  .القيام  يوـ

 يػوـ لػىإ رضاأل فػي يتجمجػؿ فيػو،  بػو مػف الَػيبلء َسػؼ زارهإ يجػرّ  قػبمكـ

رض  األمػر اللأ :ـة والسػبلوقػاؿ عميػو الصػبل ،البَاري ومسمـ   رواه  .القيام 
 فّ إ ـ:ة والسػػبلى يػػـو القيامػػ  ، وقػػاؿ عميػػو الصػػبللػػإَذتػػو فيػػو يتجمجػػؿ فييػػا فأ
 .مسمـ رواه .ابطرً  زارهإ يجرّ  مف لىإ ينظر ال  الل
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 : قيػؿ :رٍ ْبػكِ  مػف ذرة مرقػاؿ قمبػو فػي كػاف مف الجن  يدَؿ ال :    وقاؿ

 يحػب جميػؿ الل فّ إ قػاؿ: ، حسػن  ونعمػو احسػنً  روبػو يكػوف فأ يحػب الرجػؿ فّ إ

 .الناس وغمط الحؽ، بطر :رُ بْ الكِ  الجماؿ،

 . احتقارىـ الناس: وغمط ودفعو، الحؽ ردّ  الحؽ: وبطر
 يمػاف،إ مف َردؿ مف حب  مرقاؿ قمبو في مف النار يدَؿ ال  :  قاؿو  

 بو داودأو  مسمـ رواه كبر. مف َردؿ مف حب  مرقاؿ قمبو في حدأ الجن  يدَؿ وال

 .ماجو وابف والترمذي
يم  يوـ القيام  ، فقد   في والبييقي ،بسنده   حمدأ روىوالِكْبُر عواقبو َو

 التقػى قػاؿ: عػوؼ بػف الػرحمف عبػد بػف سػمم  يبػأ عف طريقو مف يمافاإل شعب

  ابػف عمػر بػف الل وعبػد رضػي الل عنيمػا، العػاص   ابػف عمػرو بػف الل عبػد

 فتحػدرا رض األ مػف مرتفػد  تػؿ، المػروة عمػىيمػا ، نرضػي الل ع الَطػاب 

 الل   عبػد قػاـأو  العاص   ابف عمرو ابف مضى رـ وكبلـ  حديث بينيما  جرى

 الل َشػي  مػف البكػاء كريػر قبػؿ مف بوهأ كاف وقد  يبكي  الَطاب  بف عمر بف

  مػا يبكيػؾ ومػا الَطػاب  بػف عمػر ابػف يػا لػو( قػالوا  )ظمػـ فمػا  بػوأ يشابو ومف

 بػف الل عبػد،  يعنػي ىػذا  :قػاؿ ؟الػرحمف عبػد بػاأ يػا تبكػي  جعمػؾ الػذي الشػيء

 مػف وؿ:يقػ وسػمـ  عميػو الل  صػمى الل رسوؿ سمد ونّ أ زعـ العاص   بف عمرو

 .وجيو عمى النار في الل وبَّ كَ ِكْبر أ مف َردؿ مف حب  قمبو في كاف

 مَتػااًل  ويمشػي يتبَتػر الميمػب مطػرؼ ىرأ واسػد بػف محمػد فّ أ وروي

 فقاؿ، حرير  مف جب  وعميو يمشي أي:،  َزّ  جب  في موالوأ لكررة امتكبرً  فَورا

 يَتمػؼ ال،   الل عبػاد مػف بػدع ىػو وّنػبأ ليشعره  ، الل عبد ناداه الل عبد يا لو:

 ىػذه فّ إ الل عبػد يػا  : لػو فقػاؿ، المنشػأ، والمصػير  حيػث مػف النػاس بقيػ  عػف

 لمػف اواستصػغارً  بنفسػؾ اعجاًبػا  و  اتكبػرً  فييػا فّ أل ا ورسػولو الل يبغضػيا مشػي 

 وكػذا كػذا نسػبي فػبلف بػف فػبلف بػأني أنػا تعرفنػي؟ مػاأ الميمػب: لػو فقػاؿ سػواؾ

 الرجػؿ منػي،  مػذرة نطفػ  ولػؾأ :اجيػدً  عرفػؾأ بمػى : لػو فقػاؿ وكػذا؟ كذا وحسبي
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 بعػد نيايتػؾ ىػذه ، قػذرة جيفػ  وهَػرؾ ميػيف ، سػائؿ وكبلىمػا ةالمػرأ وبيضػ 

 سمد فمماالغائط ،  بطنؾ في : تحمؿ أي ذلؾ تحمؿ العذرة بيف نتأو الممات، 

  .التبَتر مشي  ترؾ الكبلـ ىذا الميمب
 وقػد القيامػ  يػوـ يحشػروف تكبػريفالم فّ أ النبويػ  األحاديػث وصػرحت

 .الل عمػى ليػوانيـ قػداميـبأ النػاس يطػؤىـ النمؿ كحجـ جعميـ حتى الل رىـصغّ 

 .العمؿ جنس مف العقاب فأ ذلؾ

 ردائػي فػي نػازعني فمػف ردائػي الكبريػاء وجػؿ: عػز للا يقػوؿ :    وقاؿ

 .الحاكـ َرجو، أ  فصمتو

 فػي نػازعني مػف زاريإ والعػز يردائػ الكبريػاء تعػالى: الل قػاؿ روايػ  وفػي

 جػنيـ فػي لقيتػ أ : روايػ  وفػي .النػار فػي قذفتػو روايػ  وفػي .عذبتػو منيمػا شػيء
 وىػو  الل يلقػ الّ إ مشػيتو فػي ويَتاؿ نفسو في تعاظـي رجؿ مف ما :    وقاؿ

 رْبػالكِ  مف برئ فقد سمعتو حمؿ مف :    وقاؿ الحاكـ َرجوأغضباف ،  عميو
 .بيده حاجتو أو بضاعتو مؿح أي: البييقي: رواه

 إلييـ ينظر وال يـ،ييزك وال القيام  يـو الل يـميكم ال ربلر   :  وقاؿ

 وىو،  فقير أي: مستكبر، عائؿو .ب ،كذا وممؾ فٍ زا شيخ : ليـأ عذاب وليـ

 .والنسائي مسمـ رواه يتكبر ،هفقر  مف الرغـ عمى الذي

 بلؼحال البياع : الل يبغضيـ ربع أ : وسمـ  عميو الل  صمى وقاؿ

 الزاني والشيخ،  ؿتاَالم والفقير سمعتو  لترويج الكذب الحمؼ مف رريك  الذي

 صحيحو في حباف وابف النسائي رواه  الظالـ  الجائر  الحاكـ  ماـواإل

  حاكـ مير مسمطأ النار يدَموف ربلر  وؿأ عميَّ  عرض :    وقاؿ

 ابف هارو  كبر ت م َورف وفقير،  فيو الل حؽ يؤدي ال ماؿ مف روةر وذو ظالـ 

 .صحيحو في حباف ابفو  َزيمو

 والتحقير االستيان  ىو واالستيزاء السَري  معنى:  بالناس االستهزاء  

 بالمحاكاة ذلؾ يكوف وقد منو، يضحؾ وجو عمى والنقائص العيوب عمى والتنبيو
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 يماءواإل شارةباإل يكوف وقد والقوؿ الفعؿ في

 المستيزأ بو يتأذى عندما  َاصبو  محـر َريفباآل ءواالستيزا والسَري  

 .بو

 يفتم بالناس المستيزئيف فّ إ     الل رسوؿ قاؿ : قاؿ    الحسف عف

 غمؽأُ  جاءه ذاإف وغمو بكربو فيجيء ىمـ، ىمـ لو: فيقاؿ الجن  مف بابٌ  حدىـأل

 اغمؽ جاءه فاذا وغمو بكربو فيجيء ىمـ ىمـ :فيقاؿ َره باب لو يفتم رـ دونو،

 :لو فيقاؿ الجن ، بوابأ مف الباب لو ليفتم حدىـإّف أ حتى كذلؾ يزاؿ فما دونو،

ف الل يستيزيء بيـ يوـ القيام  كما كانوا إ :أي ،ياساإل مف يأتيو فما ىمـ
 .يستيزئوف بالناس في الدنيا

 رعيّ  مف  :  الل رسوؿ قاؿ قاؿ: عنو الل رضي جبؿ بف معاذ وعف
 .يعممو حتى يمت لـ بذنب َاهأ

 امريء بحسب قاؿ:    الل رسوؿ فإ عنو الل رضي ىريرة بيأ وعف

 رواه مسمـ. . المسمـ َاهأ يحقر فأ الشر مف

َيا َوْيَمتََنا َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب ال ُيَغاِدُر  تعالى: قولو في عباس ابف وقاؿ
 باالستيزاء التبسـ  :رةالصغي فّ إ [ٔٗ]الكيؼ: َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ِإال َأْحَصاَىا

 .بذلؾ القيقي   :والكبيرة بالمؤمف،
 بعضيـ الناس كبلـ نقؿ ىي : تعريفيا في النووي ماـاإل قاؿ:  النميمة

 .فساداإل جي  عمى بعض لىإ

  ىماز :تعالى ؿوقا {ٔ }اليمزة : لمزة ىمزة لكؿ  ويؿ تعالى: الل قاؿو 

    الل رسوؿ فّ أ عنيما للا رضي عباس ابف وعف {ٔٔ}القمـ : بنميـ  مشاء
 بمى قاؿ: البَاري رواي  وفي.كبير في يعذباف وما يعذباف يمانّ إ فقاؿ: بقبريف مرّ 

 بولو مف يستتر ال فكاف َراآل امّ أو  بالنميم ، يمشي فكاف حدىماأ امّ ، أكبير ونّ إ

  .نمػاـ الجنػ  يػدَؿ ال قػاؿ:    النبػي عػف عنػو الل رضػي حذيفػ  وعػف
 .ومسمـ البَاري رواه
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وقػد سػأؿ   ، يكرىػو ممػا فيػو بمػا نسػافاإل ذكػرؾ ىػي  :الغيبػ  : ةوووالغيب
 مػا تػدروفأ : فقػاؿ،  الغيبػ  عػف عػنيـ الل رضػي  وصػحابأ    الرسػوؿ

 كاف فإ فرأيتَ أ قيؿ:.يكره بما َاؾأ ذكرؾ قاؿ: ؟ عمـأ ورسولو الل قالوا:.؟الغيب 

 مػا فيػو يكػف لػـ فا  و  اغتبتػو، قػدف تقػوؿ مػا فيػو كػاف فإ قػاؿ:،  .قػوؿأ ما َيأ في

 الل رضي ىريرة بيأ عف والترمذي والنسائي داود بوأو  مسمـ رواه .ويتّ ب فقد تقوؿ

 .عنو

 مف حسبؾ :    لمنبي قمت  : قالت عنيا الل رضي  عائش  وعف

 لو كمم  قمت لقد  :    الل رسوؿ فقاؿ .يا قصيرةنّ أيعني  ، وكذا كذا صفي 

 لشدة ريحو وأ طعمو بيا يتغير مَالط  َالطتو أي:.مزجتول البحر بماء مزجت

 .وقبحيا نتنيا

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف هَمُنوا اْجتَِنُبوا َكِريًرا مَّْف الظَّفّْ ِإفَّ َبْعَض  تعالى: الل وقاؿ
ـَ َأف يَ  ـْ الظَّفّْ ِإْرـٌ وال َتَجسَُّسوا وال َيْغَتب بَّْعُضُكـ َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدكُ  ْأُكَؿ َلْح

يو َِ َِ َمْيًتا  َأ  [ٕٔ : الحجرات] َكِرْىُتُموهُ َؼ

 مررتُ  بي، عرج لما  :  الل رسوؿ قاؿ قاؿ: عنو الل رضي نسأ وعف

 يا ىؤالء مف فقمت: ، وصدورىـ  وجوىيـ يَمشوف نحاس مف ظفارأ ليـ بقـو

 بوأ اهرو  . عراضيـأ في ويقعوف الناس، لحـو يأكموف الذيف ىؤالء قاؿ: جبريؿ؟

 داود

 كما الغيب  فّ أ اعمـ : تعالى الل رحمو النووي ماـاإل قاؿ:  ةووالغيب ماعووس

 مف عمى فيجب،  قرارىاا  استماعيا و  السامد عمى يحـر ذكرىا، المغتاب يحـر

 َافو فإف ،اظاىرً  اضررً  يَؼ لـ فإ ينياه فأ محرم  بغيب  يبتدئ نساناإ سمد

 قدر فإف مفارقتو، مف تمكف فإ المجمس ذلؾ ومفارق  بقمبو نكاراإل عميو وجب

 يفعؿ لـ فإف ذلؾ، لزمو َر،ه بكبلـ الغيب  قطد عمى وأ بمسانو،  نكاراإل عمى

 حامد بوأ قاؿ ، استمراره بقمبو يشتيي وىو ،اسكتْ  : بمسانو قاؿ فإف .عصى

 كراىتو مف بد وال رـ،اإل عف يَرجو  ال نفاؽ، ذلؾ تعالى: الل رحمو الغزالي
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 عف وعجز الغيب ، فيو الذي المجمس ذلؾ في المقاـ لىإ اضطر ومتى،  بقمب

 عميو حـر الطرؽ مف بطريؽ المفارق  يمكنو ولـ منو، يقبؿ فمـ نكرأ وأ نكار،اإل

 .لمغيب  صغاءواإل االستماع

 الغيب  فّ أ تعالى: اعمـ الل ورحم النووي اإلماـ قاؿ:  الغيبة من يباح ما

 غرض ليا والمجوز،  لممصمح  حواؿأ في تباح يانّ إف محرم ، كانت فا  و 

 سباب:أ ست  حدأ وىو بيا، الّ إ ليوإ الوصوؿ يمكف ال شرعي صحيم

 والقاضي السمطاف لىإ يتظمـ فأ لممظمـو فيجوز التظمـ، : وؿاأل

 افبلنً  فّ أ فيذكر ، ظالمو مف نصافوإ عمى قدرة لو وأ ، والي  لو ممف وغيرىما
 .ذلؾ ونحو كذا، مّني َذأو  كذا، بي وفعؿ ظممني،

ـَ َوَكاَف  السَُّوِء ِمَف اْلَقْوِؿ ِإالّ الَّ ُيِحبُّ الّمُو اْلَجْيَر بِ  تعالى: قاؿ َمف ُظِم
 [ٛٗٔ]النساء: . الّمُو َسِميًعا َعِميًما

 فيقوؿ الصواب، لىإ العاصي ورد المنكر، تغيير عمى االستعان  الراني:

 ذلؾ، ونحو عنو، فازجره كذا يعمؿ ففبل المنكر: زال إ عمى قدرتو يرجو لمف

 .اامً حر  كاف ذلؾ يقصد لـ فإف المنكر، زال إ لىإ التوصؿ  مقصوده ويكوف

 بكذا، فبلف وأ َي،أ وأ بيأ ظممني لممفتي: يقوؿ فأب االستفتاء، الرالث:

 الظمـ ودفد حقي وتحصيؿ ?منو الَبلص في طريقي وما ال؟ ـأ ذلؾ، لو فيؿ

 .ذلؾ ونحو عني؟

منيا:  وجوه مف وذلؾ ونصيحتيـ، الشر مف المسمميف تحذير :الرابد
 المسمميف، جماعإب جائز وذلؾ والشيود، لمحديث، الرواة مف المجروحيف جرح

 .لمحاج  واجب بؿ

 يداعو،إ وأ مشاركتو، وأ ة إنسافمصاىر  في نسافإ استشارؾ ذاإ ومنيا:

 عنو تعممو ما لو كرذت فأ عميؾ وجب ذلؾ، ونحو معاممتو وأ عنده، يداعاإل او

 معاممتو، لؾَ  تصمم ال : قولؾ بمجرد الغرض حصؿ فإف ، النصيح  جي  عمى

 المساوئ، بذكر زيادة لؾ تجز لـ ، ذلؾ نحو او ىذا، تفعؿ ال وأ رتو،ىمصا او
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 .بصريحو فاذكره بعينو بالتصريم الّ إ الغرض يحصؿ لـ واف

فتَ  العمـ، عنو َذيأ فاسؽ وأ مبتدع لىإ يتردد ايً متفق رأيت ذاإ ومنيا  َو

 .ح يالنص يقصد فأ ويشترط حالو، ببياف فعميؾ بذلؾ، والمتفقّ  يتضرر فأ

 الَمر بشرب فالمجاىر بدعتو، وأ بفسقو امجاىرً  يكوف فأ الَامس:

 .العيوب مف بغيره ذكره ويحـر بو يجاىر بما ذكره يجوز الناس، مواؿأ ومصادرة

 صـواأل عرجواأل عمشكاأل بمقب افً معرَّ  كاف فإف التعريؼ، السادس:

 جي  عمى طبلقوإ ويحـر التعريؼ، بني  بذلؾ تعريفو جاز وغيرىـ، عمىواأل

 .ولىأ كاف بغيره التعريؼ مكفأ ولو التنقص،
 اغتابؾ، قد افبلنً  فّ إ : لو قاؿ رجبًل  فّ أ الل ورحم البصري الحسف وعف

 حسناتؾ، مف ليَّ إ ىديتَ أ ؾنّ أ بمغني قد وقاؿ: ، طبؽ عمىارطبً  ليوإ فبعث

أي : ،  التماـ عمى كافئؾأ فأ قدرأ ال نيإف فاعذرني،  عمييا كافئؾأ فأ ردتُ أف
 غتابؾ كما اغتبتني.أف أقدر أال 

 مغتابا كنتُ  لو يقوؿ: تعالى الل رحمو المبارؾ بف الل عبد ماـاإل وكاف
 بحسناتي حؽأ نيماأل ،والديَّ  الغتبتُ  احداً 

ّف أ اعمـ تعالى: الل ورحم الغزالي حامد بوأ ماـاإل قاؿ:  ةوالغيب ارةوكف
 حؽ مف ليَرج ، فعمو ما عمى ويتأسؼ ويتوب يندـ فأ المغتاب عمى الواجب

وىو:  يستحمو فأ وينبغي ظممتوم مف فيَرج المغتاب يستحؿ رـ سبحانو، الل
 ، الورع نفسو مف ليظير ستحؿي قد المرء ذإ فعمو، ما عمى نادـ متأسؼ، حزيف،
  أَرى معصي  قارؼ قد فيكوف ،انادمً  ال يكوف اطفالب وفي

 .االستحبلؿ دوف االستغفار يكفيو تعالى: الل رحمو البصري الحسف قاؿو 
 رسوؿ قاؿ قاؿ: عنو الل رضي مالؾ بف نسأ عف روي بما ذلؾ في استدؿ وربما

 :  الدنيا ابي ابف اَرجو .لو تستغفر فأ اغتبتو مف كفارة 

 عميو، ترني فأ َيؾأ لحـ كمؾأ كفارة تعالى: الل رحمو مجاىد قاؿو 

 .بَير لو وتدعو
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 فأ فقاؿ: الغيب  مف التوب  عف عنو الل رضي رباح بيأ بف عطاء ئؿوسُ 
 فإف ،ليؾَ إ وأسأتُ  وظممتؾً  ،قمتُ  فيما كذبتُ  لو: فتقوؿ صاحبؾ لىإ تمشي
 .عفوتَ  شئتً  فا  و  بحقؾَ  أَذتَ  شئتَ 

    نوأ    ىريرة بوأ رواه الذي الحديث في ورد فقد األصم، ىو وىذا
 قبؿ منو فميستحمميا ماؿ، أو عرض في، مظممو عنده ألَيو كانت مف قاؿ: :

ذ ماإنّ  درىـ، وال دينار ىناؾ ليس يـو يأتي أف  لو يكف لـ فإف حسناتو، مف يَؤ

 سيئاتو عمى فزيدت صاحبو سيئات مف َذأُ  حسنات
 فرجـ بالحجارة حتى مات نابالز  نفسو عمى عترؼا رجبًل  فّ أ الحديث فيو 

 نفسو فضم كيؼ الرجؿ ىذا لىإ انظْر  : َرلآل حدىماأ يقوؿ رجميف    فسمد

 سػار رػـ عمييمػا، يػرد ولػـ والسػبلـ الصبلة عميو فسكت،  .الكمب ـَ جْ رَ  ـَ جِ رُ  حتى

 عميػو الل  صػمى فقػاؿ رائحتػو وتغيػرت تفنػا قػد ميػت حمػار بجيفػ  فمػر سػاع 

 ليمػا: فقػاؿ ؟منػا تريػد ماذا الل، رسوؿ يا نحف ىا فقاال وفبلف؟ فبلف أيف وسمـ :

 ىػذا؟ مػف يأكػؿ فَمػ لػؾ الل غفػر الل رسػوؿ يػا فقػاال الحمػار، ىػذا يفػ ج مػف بلُكػ

 لمرجػؿ غيبتكمػا أي:  انفًػه الرجػؿ ىػذا عػرض مف مانمتما :    الل رسوؿ فقاؿ

 ىػذه كػؿِ أ مػف شػدأ  الكمػب رجػـ ورجػـ نفسػو فضػم وبأّنػ عنػو وقولكمػا رجػـ الػذي
 َرجػوأ.  فييػايػنغمس  الجنػ  نيػارأ فػي فاآل وّنػإ بيده ينفس الذي الل فو الجيف 

 .صحيحو في افبح ابف

 ماـأبذنبو  رؼتاع ما دعن نفسو طيرى زن الذي الرجؿ ىذا فّ أ ذلؾ

 رجمو ىو الذي عميو الزنا حد قام إب يطيره فأ منو وطمب    الل الرسوؿ

 مغفور اطاىرً  فمات العقوب  بيذه الل طيره رجـ فمما الموت، حتى بالحجارة

 . الذنب
 فّ إ فقاؿ: صاحبو فيو يعذب قبر عمى تىأ    الرسوؿ فّ أ الحديث وفي

 عمى فوضعيا رطب  ةبجريد دعا رـ يغتابيـ أي: الناس، لحـو كؿأي كاف ىذا

 في حمدأ ماـاإل َرجوأ ، رطب  ىذه مادامت عنو َفؼيُ  فأ لعمو :وقاؿ القبر

 .همسند
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 والكذب اكـيّ إ :    الل رسوؿ قاؿ قاؿ:    مسعود ابف عف : الكذب

 العبػد يػزاؿ ومػا النػار، لػىإ ييػدي الفجػور فّ ا  و  الفجػور، لػىإ ييػدي الكػذب فّ إفػ

 الشيَاف رواه.   اكذابً  الل عند يكتب حتى الكذب ويتحرى يكذب،
 في زيدي الوالديف برُّ  قاؿ:    الل الرسوؿ فّ أ    ىريرة بيأ وعف

 صبيانياأل رواه .  ءالقضا دير  والدعاء الرزؽ، ينقص والكذب العمر،

 العبػد كػذب ذاإ قػاؿ:    النبػي عػف : عنيمػا الل رضػي عمػر ابػف وعػف

حسػف  حػديث وقػاؿ الترمػذي رواه بػو  . جػاء مػا نػتف مػف مػيبًل  عنػو الممػؾ تباعػد
 يػا قمػت قالت: نياع الل رضي يزيد بنت سماءأ وعف. الرائح  الكريي   والنتف :

 فإ قػاؿ: !كذبا؟ ذلؾ يعدّ أ اشتييو، ال : تشتييو لشيء حداناإ قالت فإ الل رسوؿ
 بػيأ وعػف ، وغيػره حمػدأ رواه . كذيبػ  الكذيبػ  تكتػب حتػى كػذبا يكتػب الكػذب

 لػـ رػـ ىػاؾ، تعػاؿ لصػبي قػاؿ مػف : قػاؿ وّنػأ    الل رسػوؿ عػف    ىريػرة

  َذ قبؿ: أ أي : ىاؾ .هوغير  حمدأ رواه . كذب  فيي يعطو،

    الل ورسوؿ ا،يومً  ميأُ  دعتني : قاؿ    عامر بف الل عبد وعف
 فأ ردِت أ ما :  الل  رسوؿ ليا فقاؿ ،أعطؾَ  تعاؿ ؾَ ىا فقالت: بيتنا، في قاعد

 لـ لو ؾنّ أ ماأ :    الل رسوؿ ليا فقاؿ،  اتمرً  عطيوأ فأ ردتُ أ قالت: تعطيو؟

 والبييقي داود وأ رواه .كذب  يؾعم كتبت اشيئً  تعطو
    الل رسوؿ سمعت قاؿ:    جده عف بيوأ عف حكيـ بف بيز عفو 
   . لو ويؿ لو، ويؿ فيكذب القـو بو ليضحؾ بالحديث يحدث لمذي ويؿ يقوؿ:
 وغيرىما والترمذي داود بوأ رواه

 الجن  وسط في ببيت زعيـ أنا قاؿ:     النبي فّ أ    مام أ بيأ وعف

 .والترمذي داود بوأو  البييقي رواه.   امازحً  كاف فا  و  الكذب، ترؾ فلم

 حمـ في كذب مف قاؿ:    النبي عف عنيما الل رضي عباس ابف وعف

 .البَاري رواه .  ابدً أ بينيما بعاقد وليس شعيرتيف بيف يعقد فأ القيام  يـو ؼمّْ كُ 

 قاؿ ، رعالش نيابيَّ  لضرورة الّ إ حراـ الكذب : الكذب من رخص ما
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 فّ أ لو رايتَ أ الصدؽ، مف َير المواطف بعض في الكذب ميراف: بف ميموف
 كنت ما ا؟فبلنً  يتأر أ فقاؿ: ليؾ:إ فانتيى فدَؿ ليقتمو نسافإ َمؼ سعى رجبًل 

 .واجب الكذب وىذا  وب تصدؽ وما ره؟أ لـ تقوؿ: الست ؟قائبًل 

 رسوؿ معتس ما قالت: كمرـو ـأ عف روي ما االسترناء عمى يدؿ والذي

ص    الل  بو يريد القوؿ يقوؿ الرجؿ ربلث: في الّ إ الكذب مف شيء في يَر

 ثتحدّ  ةأوالمر  توأامر  ثيحدّ  والرجؿ الحرب، في القوؿ يقوؿ والرجؿ صبلح،اإل
 مسمـ رواه .زوجيا

 بيف صممأ مف بكذاب ليس  :  الل رسوؿ قاؿ قالت: كمرـو ـأ وعف

 قاؿ يزيد: بنت سماءأ . وقالت عميو متفؽ .  اَيرً  نمىأ وأ اَيرً  فقاؿ ارنيف

 مسمميف بيف كذب رجؿ الّ إ ، دـه ابف عمى يكتب الكذب كؿ :    الل رسوؿ

 .احمد رواه . بينيما ليصمم

 يكػوف وقػد تعػالى، الل مػف بعػادواإل الطػرد عػف عبػارة ىػو المعػف:  نوووولمعا

 وغيػر سبلـ،اإل في وـمذم أنَّو حكمو، و ذلؾ غير وأ جماد وأ لحيواف وأ نسافإل

 الل، لعنػو الشػيطاف كقولػؾ: اشػرعً  لعنتػو تربتػ شػَص كػؿ لعنػ  ويجػوز ،جػائز

 فّ أو  ممعػوف الشػيطاف فّ أ ربػت قػد وّنػأل ا الل لعنػو جيػؿ بػوأو  الل، لعنػو وفرعػوف
 شػَص لعػف يجػوز وال .اشػرعً  ذلػؾ وعػرؼ الكفػر عمػى ماتػا جيػؿ بػاأو  فرعػوف

 صػحابأ لعػف يجػوزو ، لػو  يَػتـ ما ندري ال ونّ ألا اكافرً  كاف ولو يمت لـ معيف

ِإفَّ المَّػَو َلَعػَف  تعػالى: الل قػوؿ فػي ورد كما والمعروفيف المعينيف غير المعاصي
ـْ َسػِعيًرا َأاَل َلْعَنػُ  المّػِو   : سػبحانو وقولػو .[64 حػزاب:األ]  اْلَكػاِفِريَف َوَأَعػدَّ َليُػ

 َفَنْجَعؿ لَّْعَنػُ  المّػِو َعمَػى اْلَكػاِذِبيفَ  بحانو:س لوو .وق[ 18ىود:]  َعَمى الظَّاِلِميفَ 

 [عمراف اؿ:ٙٔ] الل رسوؿ فّ أ النبوي  حاديثاأل في ربت وقد     :لعػفقػاؿ 

 الل لعػفوقػاؿ: ،  عمػر ابػف عػف حمػدأ رواه .  والػرائش والمرتشػي الراشػي الل

  عباس ابف عف البَاري رواه .النساء مف والمترجبلت الرجاؿ مف المَنريف
   وعػػف رابػػت بػػف الضػػحاؾ  ، عػػف المعػػف   وقػػد نيػػى رسػػوؿ الل 
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.   المػؤمف كقتمػو لعػفُ :     صػحاب الشػجرة قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ الل أوكاف مف 
ال يكػػػوف :    قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ الل    بػػػي الػػػدرداء أوعػػػف  . متفػػػؽ عميػػػو

جنػػػدب  رواه مسػػػمـ وعػػػف سػػػمرة بػػػف. المعػػػانوف شػػػفعاء وال شػػػيداء يػػػـو القيامػػػ  
    قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ الل  ،ال تبلعنػػوا بمعنػػ  الل وال بغضػػبو وال بالنػػار : 

   النبػػي  فّ أ، وعػػف ابػػف عبػػاس رضػػي الل عنيمػػا  بػػو داود والترمػػذيأرواه 
بػػػػو داود أأرواه . ىػػػػؿ رجعػػػػت المعنػػػػ  عميػػػػو لػػػػيس لػػػػو بأ ا: مػػػػف لعػػػػف شػػػػيئً  قػػػػاؿ

 والترمذي. 

  األغنياء عمى راءالفق حقالموعظة الحادية والثالثون : 
ـُ الّمُو ِمف َفْضِمِو ُىَو  تعالى: الل قاؿ ُموَف ِبَما هتَاُى ََ َواَل َيْحَسَبفَّ الَِّذيَف َيْب

ُموْا ِبِو َيْوـَ اْلِقَياَم ِ  َِ ُقوَف َما َب ـْ َسُيَطوَّ ـْ َبْؿ ُىَو َشرّّ لَُّي ْيًرا لَُّي ََ   [عمراف: ؿه 

 يزكوىا لـ التي أمواليـ فّ فإ األغنياء مف مانعو الزكاة بيـ والمقصود،  [180

 القيام  يـو لو ؿرّْ مُ  زكاتو يودّ  فمـ ماالً  الل تاهأ مف :   قاؿ أصحابيا، ستطوؽ

 رـ القيام  يـو يطوقو سوداواف  نكتتاف لو  أي: زبيبتاف لو  افعى  قرعأ شجاع

.  ومسمـ َاريالب رواه   .كنزؾ انأ مالؾ ناأ يقوؿ رـ قيو شد يعني زتيومبمي َذأي
 تحت امدفونً  كاف فا  و  بكنز فميس زكاتو أديت ما كؿ الحديث: في وجاء

 .البييقي رواه . اظاىرً  كاف فا  و  كنز فيو زكاتو تؤدي ماال وكؿ األرض،

ـْ  تعالى: وقاؿ ـَ َفُتْكَوى ِبَيا ِجَباُىُي َيْوـَ ُيْحَمى َعَمْيَيا ِفي َناِر َجَينَّ
ـْ ىَ  ـْ َوُظُيوُرُى ـْ َتْكِنُزوفَ َوُجنوُبُي ـْ َفُذوُقوْا َما ُكنُت ـْ ألَنُفِسُك  التوب :]  ػَذا َما َكَنْزُت

 وال ذىب صاحب مف ما :  الل  رسوؿ قاؿ قاؿ:    ىريرة بيأ عف [35

 يـو كاف ذاإ الّ إ حقيا منيا يؤدي ال  النقدي  وراؽاأل محميما فاآل وحؿّ  (فض 

 جنبو بيا فيكوى جينـ نار في يياعم حميأُ ف نار مف صفائم لو صفحت القيام 

 الشيَاف َرجوأ.  كررت واف كميا ليا جسمو يوسد :أي  ، وظيره وجبينو
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 األمواؿفي :  قاؿ    ونّ أ مامعناه مسعود ابف عف الطبراني وروى.  .ىماوغير 

 إلى ودرىـ منيا دينار كؿ كررت ميما جميعيا ؿحوَّ تُ  يانّ إ صاحبيا يايزكّ  لـ التي

ذا وجنبو وجبينو صاحبيا ظير فوؽ رـ توضد جينـ نار في ىحمفت صفائم  وا 

 في لو أعيدت بردت كمما يانّ ا  و ،  جميعا يسعيا حتى جسمو دوسّ  عنيا ضاؽ

 بعد سبيمو فيرى الحساب يـو انتيى ذاإ حتى سن  ألؼ َمسيف مقداره كاف يـو

 النار َؿيد وأ،  الجن  فيدَؿ الزكاة بترؾ عوقب فأ بعد لو الل يغفر فأ اإمّ  ذلؾ

 قيؿ،  زكاتيا دّْ يؤ  ولـ صاحبيا كاف مف جزاء يذاف،   أَرى  معاصٍ  لو كانت ذاإ
 يـو كاف ذاإ الّ إ حقيا يؤدي ال بؿإ صاحب وال قاؿ : بؿفاإل الل رسوؿ يا :

 كاف ما فسمأ سمين  وىيا بي  ءوجي ممساء رضأ في بؿاإل ىذه عمتجُ  القيام 

 .َراىاأ عميو دّ رُ  والىاأ عميو مرّ  كمما فواىيابأ ووتعضُّ  قدامياأو  يافَفاأب  فتطؤه 
 عميو عادت جميعيا انقضت ذاإ حتى َرىأ تمو واحدة جميعيا بؿاإلتدوسو ، 

 يقضي حتى سن  الؼ َمسيف مقداره كاف في يـو وىكذا ورالر  راني  مرة هألتط

بصاحب  يفعؿ وكذلؾ،  النار لىإ امّ ا  و  الجن  الى امّ إ سبيمو فيرى العباد بيف الل
 .زكاتيا صاحبيا يؤدي ال أَرى أمواؿ يُّ أو ،  والغنـ البقر

 القيام  يـو أحدكـ أرى فأ أريد ال أي: أحدكـ، ألفيفّ  ال :يحذرنا  ويقوؿ

 مسؾت أفعى إلى تحولت وقد الزكاة مف حقيا يودّْ  لـ التي أموالو رقبتو وعمى

 غرنيأ محمد يا رنيغأ امحمدً  يا يفيناد مالؾ ناأ كنزؾ ناأ ويقوؿ فمو بطرفي

 .بمغتؾ فقد اشيئً  الل مف ممؾ لؾأال  :قوؿفأ

 اوداوو  بالزكاة موالكـأ حصنوا والسبلـ: الصبلة عميو قاؿ الحديث فيو 
 ي.انالطبر  رواه.  لمببلء بالدعاء  واعدّ أو  بالصدق  مرضاكـ

 رواه .عميؾ ما ديتأ فقد مالؾ زكاة ديتَ أ ذاإ والسبلـ: الصبلة عميو وقاؿ

 عنؾ ذىبتأ فقد مالؾ زكاة ديتَ أ ذاإ والسبلـ: الصبلة عميو وقاؿ،  .ذيالترم
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 اعبدً  الل زاد وما ماؿ مف صدق  نقصت ما :   وقاؿ .الحاكـ رواه.   هشرّ 
 وقاؿ.والنسائي حمدأو  مسمـ رواه.   الل رفعو الّ إ لل حدأ تواضد وما اعزّ  الّ إ يعفو

: وبْ قِ عْ أف نفؽأ مف الميـ نادياف:ي ممكاف  وبجنبييااّل إقط  شمس طمعت ما 
 رواه .  اتمفً  وقبْ عْ أف  بَؿ  ؾسمأ ومف بو  وتصدؽ نفؽأ ما لو عوض  أي: اَمفً 

 .والحاكـ حباف وابف حمدأ
  اي وجا با غيابتُ  اذا الّ إ العمل قبليُ  الالموعظة الثانية والثالثون : 

 العمؿ ىذا غبم الل، وجو بو ابتغى صاحبو فّ أل الصالم العمؿ بؿقُ  ذاإ

 :   قاؿ عنيما الل رضي عمرفعف   الكربات لتفريج بو التوسؿ جواز درج 
 ممف نفر ربلر  انطمؽ : يقوؿ وسمـ عميو الل صمى الل صمى الل رسوؿ سمعت

 بؿ جال في الكيؼ  وىو غار لىإ  )لجأىـأ  أي: المبيت واىـه حتى قبمكـ كاف

 لبعض  بعضيـ قاؿ  أي: فقالوا رالغا عمييـ فسدت الجبؿ مف صَرة فانحدرت

 رجؿ فقاؿ ـ،كأعمال بصالم الل تدعوا فأ الّ إ الصَرة ىذه مف ينجيكـ ال ونّ إ

 ىبًل أ قبميما غبؽأ ال وكنتُ  كبيراف شيَاف وأب   أـ أبواف لي كاف الميـ منيـ:
 ليما قدـأ فأ بعد الّ إ عشاءنا وأوالدي وزوجتي ناأ نأكؿ ال كنت  أي: مااًل  وال

 لجمب ما يـو في وتسمك الذي الطريؽ بعد  أي: شجر طمب بي ىأفن ا معشاءى

 ناما حتى اليـو  ذلؾ مساء لييماإ عدأ  فمـ عمييما حْ رُ أ فمـ وبيعو  الشجر

 فوجدتيما اه يّ إ طعميماأ الذي الحميب ليما جمبت  أي: غبوقيما ليما فجمبت

 فكرىت ناما  قد مافوجدتي يدي في وطعاميما امتأَرً  لييماإ جئت  أي: نائميف

 والديأ وأ زوجتي وأ نفسي طعـأ فأ كرىت  أي: ماالً  وال ىبًل أ قبميما غبؽأ فأ

 الفجر برؽ حتى استيقاظيما انتظر يدي عمى والقدح فمبرتُ  طعميما أ فأ قبؿ

  أي: قدمي عند يتضاغوف النيار ،والصبي  صبمأ حتى انتظرىما بقيت  أي:

 ذلؾ فعمتُ  كنتُ  فإ الميـ غبوقيما، فشربا ستيقظاا حتى جائعيف  والديأ بات



 

247 

 

 يستطيعوف الاشيئً  فرجتنفا الصَرة ىذه مف فيو نحف ما اعن جْ ففرّْ  وجيؾ ابتغاء

 حبَّ أ كانت عٍـّ  ابن  لي كانت الميـ َراآل قاؿ .   النبي قاؿ منيا، الَروج

 نفسيا  وبيف بينيتَمي   فأ منيا طمبت  أي: نفسيا عف فاردتيا يّ لإ الناس

 وفقر  وجوع قحط سن  تيابصاأ حتى  أي: سن  ياب تلمّ أ حتى مني فامتنعت

وكاف الدينار مف قبؿ مف دينار  ومئ  عشريف فاعطيتيا تنيءفجا السنيف مف
  وقعدت عمييا قدرتُ  ذاإ حتى ففعمتْ  نفسيا وبيف بيني تَمي فأ عمى  ذىب

و  بحقّ الّ إتـ الَا ف تفّض أ لؾ يحؿّ  ال:  قالت زوجتو  مف رجؿلا مقعد منيا
 ليإ الناس حبّ أ وىي عنيا فانصرفتُ  عمييا الوقوع مف وامتنعتُ  تُ جفتحر 

 اعنّ  رجْ فاف وجيؾ ابتغاء ذلؾ فعمت كنت فإ الميـ.عطيتياأ الذي الذىب وتركتُ 
 النبي قاؿ،   منيا الَروج يستطيعوف ال يـنّ أ غير الصَرة فانفرجت وفي نحف ما

   :عندي  يعمموف كانوا عمااًل   أي: جراءأُ  أجرتُ است نيإ الميـ: الرالث وقاؿ 

 لو الذي ترؾ واحد رجؿ غير جرتيـإ عمميـ  مف فرغوا فأ  بعد عطيتيـأو 

 مواؿاأل منو كررتْ  حتى جرهأ  يتُ ونمَّ  رتُ كرَّ   فرمرتُ  جرتو إ َذأي  فمـ وذىب

  عطِ أ  أدّْ  الل عبد يا لي:  فقاؿ وسنيف  شيرأ بعد مدة  بعد حيف بعد فجاءني
  أي: والرقيؽ والغنـ والبقر بؿاإل مف جرؾأ مف ترى ما كؿ فقمت: جريأ ليّ إ

 بؾ ءىاستيز  ال نيإ:  فقمت بي تستيزئ ال الل عبد يا فقاؿ: الجواري و  العبيد

 وجيؾ ابتغاء ذلؾ فعمتُ  كنتُ  فإ الميـ.  اشيئً  منو يترؾ فمـ فساقو كمو َذهأف

 ومسمـ البَاري رواه.  يمشوف فَرجوا الصَرة فانفرجت فيو، نحف ما اعنّ  رجْ ففا

 والنسائي

 يقوؿ وتعالى تبارؾ الل فّ إ : الل رسوؿ قاؿ قاؿ: قيس بف الضحاؾ وعف
 فّ إف سمع   وأ لمصمح  ال لل اجعموىا  أي: أعمالكـ واَمصا الناس يايّ أ يا :
 الد سناإب رالبزا رواه  ص .َم ما الّ إ عماؿاأل مف يقبؿ ال وتعالى تبارؾ الل
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 .بو بأس

 الّ إ فييا ما وفمعم ممعون  الدنيا قاؿ:     النبي عف اءددر لا بيأ وعف
  .بو بأس ال دسناإب يانالطبر  رواه  . تعالى الل وجو بو ابتغي ما

 امرأة المشركيف حدأل كاف المدين  الى مك  مف المسمموف ىاجر وحيف

 بذلؾ ربَأُ ف بسببيا المسمميف مد ياجرف ىاجرتْ  منيا الزواج يريد وكاف يايحبّ 

نّ  بالنيات عماؿاأل مانّ إ فقاؿ:    الرسوؿ  كانت فمف نوى ما امرئ لكؿ ماوا 

 ومأجور مقبول  ىجرتو فّ أ  يعني ورسوؿ الل لىإ يجرتوف وورسول الل لىإ ىجرتو

 زوجيا يت فأ  يريد ينكحيا امرأة وأ يصيبيا دنيا لىإ ىجرتو كانت ومف عمييا 

 .والنسائي الترمذيو  دو دا وأبو ومسمـ البَاري رواه . ليوا ىاجر ما لىإ فيجرتو

  واإلحسان إلى الجار مارحصمة األ من : والثالثون الموعظة الثالثة 
ف صم  الرحـ  :صمة الرحم  ىي أف تزور أقرباءؾ تسأؿ عف أحواليـ وا 

، ومف معاني ىذه الصم  أف تزورىـ  ا تساعد الفقير بما تقدر عميوكنت غنيِّ 
نو تبغي مف ذلؾ األجر وطاع  الل، وليس مف صم  الرحـ أف لل سبحا

، فعف أبي ىريرة رضي الل عنو قاؿ:  تزورىـ إف زاروؾ وتقطعيـ إف قطعوؾ
ني، لي قراب  أصميـ ويقطعون   فقاؿ لو: إفّ جاء رجؿ إلى رسوؿ الل  

حمـ عمييـ ويجيموف عمي  أي: أعفو عف أوأحسف إلييـ ويسيئوف إليَّ و 
فقاؿ لو   لعفو واإلحساف بالجفاء واإلساءةا ابموف ىذاالّي منيـ وىـ يقالمسيء 
 أي: كأنما تذر  يـ المؿَّ ا  كما قمت فكأنما تسفّ : لئف كنت  صادقً   النبي  

عمى وجوىيـ الرماد الحار  وال يزاؿ معؾ مف الل عز وجؿ ظيير عمييـ 
ى ىذه ، أي ما استمررت عم  ناصر ينصرؾ عمييـ  ما دمت عمى ذلؾ

 أَرجو مسمـ. . الحاؿ واستمروا ىـ عمى تمؾ الحاؿ
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الذي يصؿ أقرباءه  : ليس الواصؿ بالمكافئ  أي: ال يعدّ   وقاؿ  
إف وصموه ويقطعيـ إف قطعوه، ال يعد ىذا مف الذي يصؿ رحمو  ولكف 

 الواصؿ الذي إذا قطعو رحمو وصميا.
أي: الذي عمى ذي الرحـ الكاشم؟ : أفضؿ الصدق  صدق    وقاؿ  

كناي  عف باطنو وىو في معنى قولو  شحو، أي: َصرهمر عداوة في كضي
  َىذا ما رواه الطبراني وابف َزيم  في صحيحو  . ف قطعؾ  وتصؿ م

 والحاكـ والعبارة األَيرة رواىا مسمـ.
  .فأفضؿ الصدق  ىي أف تتصدؽ عمى قريب لؾ يَفي عداوتو لؾ

بيده،    فأَذتُ وؿ الل  رس قاؿ: لقيتُ    وعف عقب  بف عامر 
ف مَ  ؿْ : صِ  َبرني بفواضؿ األعماؿ؟ فقاؿ: يا عقب ، أ يا رسوؿ الل : فقمتُ 
وفي رواي   رواه احمد. . عمف ظممؾ واعؼُ ، ف حرمؾ مَ  ، وأعطِ  قطعؾ

: أال أدلؾ عمى أكـر أَبلؽ الدنيا لرجؿ   الطبراني وبسند محتج بو قاؿ  
 حرمؾ وتصفم عمف شتمؾ.مف طي : أف تصؿ َمف قطعؾ وتع واآلَرة

 إفّ  :  قاؿ: قاؿ رسوؿ الل     وأَرج الشيَاف عف أبي ىريرة 
الل تعالى َمؽ الَمؽ حتى إذا فرغ منيـ قامت الرحـ فقالت: ىذا مقاـ العائذ 

قطد مف قطعؾ أترضيف أف أصؿ مف وصمؾ و  ابؾ مف القطيع  قاؿ: نعـ أم
ث الذي رواه الترمذي عف رسوؿ الل وذكر الحدي : بمى قاؿ: فذاؾ لؾ. قالت

 األوؿ    أف ذنبيف يعجؿ الل عقوب  صاحبييما في الدنيا قبؿ اآلَرة ،
البغي الذي ىو الظمـ واالعتداء عمى الناس وىضـ حقوقيـ والذنب الراني 

 قطيع  الرحـ.
،  نو قاؿ: ال يدَؿ الجن  قاطدأ  وروى الشيَاف عف رسوؿ الل  

 اطد الرحـ.قاؿ سفياف: يعني ق
أعماؿ بني هدـ    قاؿ: إفّ الرسوؿ   حمد بسند رواتو رقات أفّ أَرج أو 

ى الطبراني و ور  .تعرض كؿ َميس وليم  جمع  فبل يقبؿ عمؿ قاطد رحـ 
: َرج عمينا رسوؿ الل ونحف  في األوسط عف جابر رضي الل عنو قاؿ
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و ليس مف نّ إف ـ: يا معشر المسمميف اتقوا الل وصموا أرحامك مجتمعوف فقاؿ
يّ ، رواب أسرع مف صم  الرحـ  و ليس مف نّ إاكـ والبغي  االعتداء والظمـ  فوا 
يّ ، عقوب  أسرع مف عقوب  بغي  ريم الجن  يوجد مف  فّ إاكـ وعقوؽ الوالديف فوا 

مسيرة ألؼ عاـ والل ال يجدىا عاؽ لوالديو وال قاطد رحـ وال شيخ زاف وال 
 .ما الكبرياء لل رب العالميفا  إنّ زاره َيبلء  وتكبرً إ جارّ 

و قاؿ: الرحـ معمق  بالعرش نّ أ  وروى الشيَاف عف رسوؿ الل  
 تقوؿ: مف وصمني وصمو الل ومف قطعني قطعو الل.

 اذنبً  و أتى النبي رجؿ فقاؿ: إني أذنبتُ نّ أاف وروى الحاكـ وابف حب
ؾ َال ؟ قاؿ: ال، قاؿ: ىؿ ل؟ ا فيؿ لي مف توب ؟ قاؿ: ىؿ لؾ أـ عظيمً 

 ىا، أي: صميا وأحسف إلييا.قاؿ: نعـ، قاؿ: فبرَّ 
والد حسػػاف األإالل سػػبحانو قػػرف  فّ أمػػف حقػػوؽ الوالػػديف  بووّر الوالوودين :

 اُه َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَسانً َوَقَضى َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاالييما بالتوحيد قاؿ تعالى: 
ف ال نتفػػوه أف ال نضػػجر منيمػػا ، و ألييمػػا إ رّ وجعػػؿ مػػف البػػ [ٖٕاإلسػػراء : ])
ماميما ضجرنا منيمػا ولػو بيػذه الكممػ  أف ال نظير أ اٍؼ  أي:  ماميما بمفظأ

ليمػػا قػػػاؿ تعػػػالى :  يمػػا ونػػػدعوف نتػػػذلؿ لأيمػػا أؼ  و فقػػاؿ تعػػػالى:  فَػػبَل َتُقػػػؿ ل
 ِّْفْض َلُيَما َجَناَح الذُّؿ َْ  . َصِغيًرا َربََّياِنيَوُقؿ رَّبّْ اْرَحْمُيَما َكَما    َوا

حب االعماؿ بعد الصبلة عمى أالوالديف مف    برّ وقد جعؿ الرسوؿ  
وكػذلؾ روى البَػاري ، ىذا ما رواه البَاري،  وقتيا وقبؿ الجياد في سبيؿ الل

يػاد فػي سػبيؿ الل ض المػرء عػف الجا يعػوّْ لػى الوالػديف مّمػإحساف اإل فّ أومسمـ 
ذا كانػػػػا مريضػػػػيف إباسػػػػتئذانيما وذلػػػػؾ  انوًطػػػػلػػػػى الجيػػػػاد مإبػػػؿ جعػػػػؿ الَػػػػروج 
جػػر أجػػره أو ّمػػأُ الولػػد  لػػى مػػف يتعيػػدىما بالعنايػػ ؟ وجعػػؿ بػػرّ إمقعػػديف يحتاجػػاف 

ػػدمتيا مػػف  مػػور التػػي توصػػؿ الػػى الجنػػ  بػػؿ األالحػػاج والمعتمػػر والمجاىػػد، َو
الوالػديف  ، وجعؿ الل سػبحانو بػرّ أقداـ األميات  الجن  تحت جعؿ الرسوؿ  

 : ومػف بػرّ   لى طوؿ العمر وزيادة الػرزؽ، فقػاؿ  إالتي تؤدي  سبابمف األ
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حاديػػث وجػػاءت األ ،ه عنػػد كبػػر سػػنوض الل لػػو مػػف يبػػرّ والديػػو عنػػد كبرىمػػا قػػيّ 
ػأُ ـ أبػا كػاف أ،  رضػا الل مػف رضػا الوالػد فّ أالصػريح  تقػوؿ بػ غضػب  فّ أو ، ا مِّ
يتيما. ومعصػػيتو فػػي معصػػ طاعػػ  الل  فػػي طاعتيمػػا فّ أو ، الل فػػي غضػػبيما 

 والػػػديَّ  فقػػػاؿ يػػػا رسػػػوؿ الل ىػػػؿ بقػػػى مػػػف بػػػرّ   لػػػى رسػػػوؿ الل  إوجػػاء رجػػػؿ 
: الصػػبلة عمييمػػا، أي: الػػدعاء ليمػػا  ىمػػا بػػو بعػػد موتيمػػا؟ قػػاؿ نعػػـبرّ أشػػيء 

أي: ، قربائيمػا أف تصؿ أف تقوؿ: الميـ اغفر ليما، و أ، أي:  واالستغفار ليما
ف أف تصػػػؿ و أَواتيػػػا، و أيػػػا و َوانإقػػػربيـ أـ و لػػػى اقربػػػاء األإف تصػػػؿ وتحسػػػف أ

صػػدقائيما. ىػػذا مػػا أكػػراـ ا  َواتػػو و أَوانػػو و إقػػربيـ أب، و لػػى اقربػػاء األإتحسػػف 
 اف في صحيحو.برواه ابف ماجو وابف ح
لقيػو  عمػر بػف الَطػاب  رضػي الل عنيمػا  عبد الل بف فّ أوروى مسمـ 

عبػد ـ عميو ، فسمّ  لقيو بطريؽ مك ،  رجؿ مف األعراب وىو مف سكاف البادي 
عطػػاه أي: ، أاره الػػذي كػػاف يركبػػو، وحممػػو عميػػو الل بػػف عمػػر، ونػػزؿ عػػف حمػػ

صػمحؾ أ:  ، قػاؿ ابػف دينػار فقمنػا لػو سػوأعطاه عمام  كانت عمى ر أ، و  حماره
 :فقػاؿ عبػد الل بػف عمػر ، عراب ويرضوف بالعطاء اليسػير والقميػؿيـ األنّ إالل 
ي سػػػمعت ّنػػا  و ، بػػف الَطػػػاب ا لعمػػر وصػػػديقً  اعرابػػػي كػػاف محبِّػػبػػا ىػػذا األأ فّ إ

ف يحسػػف أبيػػو، أي: أىػػؿ ود أصػػم  الولػػد  البػػرّْ  بػػرَّ أ فّ إ :  يقػػوؿرسػػوؿ الل  
بيػػو والػػذيف كػػاف يصػػادقيـ ويمشػػي معيػػـ ويحػػبيـ ويحبونػػو وقػػد أالػػى أصػػدقاء 

   عقوؽ الوالديف مف الكبائر.جعؿ رسوؿ الل  
الجػػار، ببالوالػػديف أوصػػى  أوصػػى الل سػػبحانو كمػػا  حقوووق الجووار : 

  الجػار مػف ذّيػأ، وجعؿ عميو الصبلة والسػبلـ عػدـ    حقوقوف الرسوؿ  وبيَّ 
و ال ّنػأ  رػبلث مػرات بؿ أقسـ رسػوؿ الل   ، َريماف بالل واليـو اآللواـز اإل

مف ألبػػػا يمػػػاف الػػػذي يَيػػػؼ جػػػاره ويجعمػػػو ال يحػػػّس ا كامػػػؿ اإلالمػػػرء مؤمًنػػػ يعػػػدُّ 
أي: ال ، عبػػػد ال يػػػؤمف جػػػاره بوائقػػػو   ال يػػػدَؿ الجنػػػ  والطمأنينػػػ  بػػػؿ قػػػاؿ 
فبلنػ   فّ إيػا رسػوؿ الل  :   قػاؿ رجػؿبػي ىريػرة  أ، وعػف  يؤمف جاره شروره

ؿ الصػبلة والصػياـ فػ، أي: تكرر مف نوا تكرر مف صبلتيا وصدقتيا وصياميا
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يػا تػؤذي جيرانيػا بمسػانيا فتسػبيـ وتشػتميـ قػاؿ داء الفرائض لكنّ أوالصدق  بعد 
فبلن  يذكر مف قم  صياميا وصػبلتيا  فّ إيا رسوؿ الل ف :اؿىي في النار، ق :
ال تػػػؤذي يػػػا لكنّ يػػػا تقمػػػؿ مػػػف النواقػػػؿ و نّ ا  داء الفػػػرائض و أأي: مقتصػػػرة عمػػػى ، 

 جيرانيا، قاؿ ىي في الجن .
: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ  الل  وعػػػف ابػػػػف عمػػػر وعائشػػػػ   رضػػػي الل عنيمػػػػا  قػػػاال

  :  و سػيورروّنػأظننػت صػيني بالجػار حتػى ما زاؿ جبريؿ عميػو السػبلـ يو . 
حػػػدىما شػػػريكا أو سػػػيجعمو وجػػػاره ّنػػػأ، أي: حتػػػى ظننػػػت  رواه البَػػػاري ومسػػػمـ

 َر في الميراث.لآل
ذا بػو ا    و ريػد النبػي  أىمػي أنصار قاؿ: َرجت مد وعف رجؿ مف األ

لػػػو  فّ أعميػػو فظننػػت  ذا برجػػؿ مقبػػؿا  و ، راه مػػف بعيػػد وىػػو واقػػؼ أأي: ، قػػائـ 
لييمػػا، فقػػد قػػاـ إنظػػر أنػػا أفجمسػػت و   الل  حاجػػ ، أي: لػػو حاجػػ  عنػػد رسػػوؿ

:  أي، ررػػي لػػو مػػف طػػوؿ القيػػاـ أ ا حتػػى جعمػػتُ أي: ظػػؿ واقفًػػ  رسػػوؿ الل  
والرجػػؿ ،  ا طػػويبًل   مػػف وقوفػػو وقتًػػا عمػػى رسػػوؿ الل  حزيًنػػ صػػبحتُ أحتػػى 

ليػو، وجئػت إلرجػؿ فقمػت دري في أي شيء يكممو رـ انصرؼ عنو اأيكممو ال 
لقػػد قػػاـ بػػؾ ىػػذا الرجػػؿ حتػػى جعمػػت  يػػا رسػػوؿ الل :  فقمػػتلػػى رسػػوؿ الل  إ
تػػدري مػػف ىػػذا؟ ، قمػػت ال قػػاؿ: ىػػذا جبريػػؿ أررػػي لػػؾ مػػف طػػوؿ القيػػاـ، قػػاؿ أ
    عميػو  ؾ لػو سػممتَ نّ إما أو سيوررو نّ أما زاؿ يوصيني بالجار حتى ظننت

 سناد جيد ورواتو رواة الصحيم.إحمد بأرواه  ٓعميؾ السبلـ لردّ 
 أجر الصبر عمى المصيبةبعة والثالثون : الموعظة الرا

الناس  : أيّ  : قمت يا رسوؿ الل   عف مصعب بف سعد عف أبيو 
مرؿ األبالشدائد والكروب  قاؿ: األنبياء، رـ  اامتحانً  ببلًء  أي: أعظميـ أشدّ 

الرجؿ  أي:  في الفضؿ والطاع  واإليماف  ُيبتمىمرؿ  أي: المقارب ليـ رـ األ
ا غير ميتز وال ا رابتً ا  أي: قويِّ عمى حسب دينو إف كاف صمبً  يَتبر ويمتحف 
ف كاف في دينو رق   ضعؼ ووىف  ابتبله الل عمى  ببلؤه  ضعيؼ  اشتدّ  وا 
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 األرض وما عميو َطيئ حسب دينو فما يبرح الببلء بالعبد حتى يمشي عمى 
 رواه ابف ماجو. .

ى ينقيو مف يعني: ما يزاؿ الببلء يصيب المؤمف مرة بعد أَرى حت
 .اذنوبو كميا فيمشي عمى األرض ال يحمؿ ذنبً 

ببلؤه ومف ضعؼ دينو  : فمف رَف دينو  أي: عظـ  اشتدّ  وفي رواي 
 ضعؼ ببلؤه.

ا مف يرد الل بو َيرً  :  قاؿرسوؿ الل   : أفّ    وعف أبي ىريرة 
 يصب منو، أي: يوجو إليو مصيب  ويصيبو بببلء.

  قاؿ: ما ضي الل عنيما عف النبي  وعف أبي سعيد وأبي ىريرة ر 
يصيب المؤمف مف نصب  تعب  وال وصب  مرض  وال ىـ وال حزف وال 

رواه البَاري  . كفر الل بيا مف َطاياه أذى وال غـ حتى الشوك  يشاكيا إالّ 
  كفر بو مف سيئاتو.ومسمـ ولفظو... إالّ 

ة مف أىؿ ريؾ امرأرباح قاؿ: قاؿ لي ابف عباس: أال أُ وعف عطاء بف 
  ىذه المرأة السوداء أتت النبي   :  قاؿإياىا رني: بمى  أفقمت ؟ الجن 

ؼ تكشّ أني فقالت إني ُأصرع  بمعنى يغمى عمّي فأسقط عمى األرض  وا  
صاب بالصرع وأنا بيف الناس األجانب   فيكشؼ شيء مف جسدي وقد أُ 

 ف شئتِ وا  الجن ،  ولؾِ  صبرتِ  فادع الل لي  أف يشفيني  قاؿ: إف شئتِ 
صبر فقد اَتارت الصبر عمى المرض لما أ: ، فقالت  الل أف يعافيؾِ  دعوتُ 

ؼ  فيرى ؼ فادع الل لي أف ال أتكشّ تكشّ أبالجن   فقالت: إني  رىا النبي بشّ 
 رواه البَاري ومسمـ . . الناس عورتي عند الصرع  فدعا ليا

 النبي  أفّ  وابف حباف في صحيحو عف أبي ىريرة روفي رواي  البزا
وال حساب عميؾ  صبرتِ  واف شئتِ  الل فشفاؾِ  دعوتُ  : إف شئتِ  قاؿ ليا
أي: ال يحاسبيا الل سبحانو يوـ القيام   ، صبر وال حساب عميَّ أ: بؿ  قالت
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: سبعوف ألؼ مف أمتي يدَموف الجن   فتدَؿ الجن  بغير حساب كما قاؿ 
 بغير حساب.

: إذا مرض   وؿ الل  وعف أبي موسى  رضي الل عنو  قاؿ رس
رواه البَاري وأبو  . اا صحيحً فر كتب لو مرؿ ما كاف يعمؿ مقيمً العبد أو سا

 د .و دا
و في نوافم تْ العبد إذا مرض أو سافر فضعؼ لذلؾ عممو وقمَّ  يعني أفّ 

الل سبحانو يكتب لو الحسنات نفسيا التي  فّ الصبلة والصياـ بسبب مرضو فإ
قامتو.تو وصيامو أيّ كاف يحصؿ عمييا لكررة صبل  اـ صحتو ومعافاتو وا 

العبد إذا كاف عمى طريق   فّ : إ وفي رواي  ألحمد قاؿ رسوؿ الل 
عبادتو  قيؿ لمممؾ الموكؿ بو  الذي  حسن  مف العبادة رـ مرض  فضعفتْ 

كاف يعممو في صحتو  حتى كاف يكتب حسناتو  اكتب لو مرؿ عممو  الذي 
: تكتب لو الحسنات نفسيا حتى  أي، ليَّ بموتو شافيو  أو أكفئو إأأطمقو  و 

: قاؿ الل عز وجؿ لمممؾ  اوفي رواي  أنس عند احمد أيضً ، يشفى أو يموت 
ف شفاه غسمو وطيره ا   في صحتو  و اكتب لو صالم عممو الذي كاف يعمؿ 

 ف قبضو  أماتو  غفر لو ورحمو.ا  دـ  و هالمرض يغسؿ َطايا بني  فّ  أل
إذا مرض العبد  :قاؿ رسوؿ الل  أفّ    وعف عطاء بف يسار 

بعث الل إليو ممكيف  وىما غير الممكيف الموكميف بكتاب  الحسنات والسيئات  
ذيف يريدوف أف يسألوه فقاؿ: انظروا ما يقوؿ لعواده  أي: ماذا يقوؿ لزائريو ال

ؾ ف ىو إذا جاؤوا حمد الل وأرنى عميو رفعا  رفد الممكاف  ذلعف صحتو  فإ
 المريض  فيقوؿ لعبدي عميَّ  هعمـ  بما قاؿ عبدمد والرناء  إلى الل وىو أ الح

 اا َيرً نا شفيتو أف أبدلو لحمً أف ا  و ، دَمو الجن  أ  إف توفيتو أف  لو حؽ عميَّ 
 ، رواه مالؾ مرسبًل  . نو سيئاتور عكفّْ ف أُ أمف دمو و  اَيرً  الحمو ودمً  مف

، رواه مالؾ عف  ي الل عنوعف سعيد الَدري رض اىذا الحديث أيضً  وروي
 سمـ عف عطا.أزيد بف 
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إذ ال ، وىو حؽ كتبو الل سبحانو وأوجبو عمى نفسو  ا عميَّ يعني حقِّ 
لمف ابتبله الل بمرض أو مصيب  رـ صبر وحمد  افينيئً ،  يجب عمى الل شيء

 .الل وأرنى عميو
يا   مف المسمميف قاؿ:رجبًل  وعف أبي سعيد الَدري رضي الل عنو أفّ 

َبرني عف األمراض  التي تصيبنا ما أىذه األمراض  أي:  رسوؿ الل أرأيتَ 
ارات  أي: تزيؿ وتمحو َطايا بني قاؿ: كف لنا بيا  يعني ماذا نستفيد منيا 

يا رسوؿ الل  تْ ف قمَّ وا   :رضي الل عنو   بيَّ بف كعب سيد القراء قاؿ أُ  دـ ه
ف شوك  فما فوقيا  أي: وا    قاؿ: صغر منيا  أاإلنساف بشوك  أو ف أصيب وا 

ى  حتى بيَّ بف كعب  عمى نفسو أف ال يفارقو الوعؾ  أي: الحمّ فدعا  أُ 
ف ال يشغمو عف حج وال عمرة وال جياد في سبيؿ الل وال صبلة وت وأيم

ى التي تصيبو القياـ عف أداء مكتوب  في جماع   يعني أف ال تشغمو الحمَّ 
رواه احمد . ىا حتى مات سده إال وجد حرَّ إنساف ج الفرائض  قاؿ: فما مسَّ 

 وابف أبي الدنيا وأبو يعمى وابف حباف في صحيحو.
ي بف كعب أو الرجؿ الذي لـ يذكر الراوي اسمو لـ يدع عمى نفسو بَ وأُ 

نّ  اا وغضبً كراى  لمعيش وسَطً  ف يبقى في ما دعا عمى نفسو بأعمى القدر وا 
 .ى لتبقى تكفر عف ذنوبو حتى مماتوحال  حمّ 

 يقوؿ: إفّ     : سمعت رسوؿ الل ىريرة رضي الل عنو قاؿأبي وعف 
 رواه الحاكـ. . الل ليبتمي عبده بالسقـ  بالمرض  حتى يكفر عنو كؿ ذنب

دَؿ عمى أـ السائب أو أـ  رسوؿ الل  وعف جابر رضي الل عنو أفّ 
ؾ الل فييا ى ال بار تزفزفيف  أي: ترتعديف ؟ قالت: الحمّ  ب فقاؿ: مالؾِ المسيّ 

منفاخ يا تذىب َطايا بني هدـ كما يذىب الكير  قاؿ: ال تسبي الحمى فإنّ 
 .رواه مسمـ . الحداد  َبث  وصدأ  الحديد
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عمى اي  الّ ما من دابة في األرض إو )الموعظة الخامسة والثالثون : 
 : (رزقها

قاؿ: ال    رسوؿ الل  عف جابر رضي الل عنو أفّ  طمب الرزق :
زؽ وال تيأسوا مف بطئو وتأَره  بطئوا الرزؽ  أي: ال تتعجموا طمب الر تست
و لـ يكف عبد ليموت حتى يبمغ هَر رزؽ ىو لو فأجمموا في الطمب  أي: نّ فإ
ال ينصرؼ عنو إلى  لكؿ عبد رزقو فّ إي طمب الرزؽ وال تتكالبوا عميو فوا فتأنّ 

 ف في صحيحو.رواه ابف حبا . َذ الحبلؿ وترؾ الحراـغيره فتحروا  أ
س اتقوا الل يا النا: يا أيّ    وعنو رضي الل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الل 

ف أبطأ عنيا.. ا  لف تموت حتى تستوفي رزقيا و  انفسً  فّ ا  وأجمموا في الطمب و 
 .رواه ابف ماجو . ودعوا  واتركوا  ما حـر َذوا ما حؿّ 

فبل قاؿ: ...     رسوؿ الل وعف ابف مسعود رضي الل عنو أفّ 
جبريؿ ألقى في روعي  بضـ الراء، أي: ألقى  فّ أحد منكـ رزقو فإ يستبطئفّ 

 ، فاتقوا الل منكـ لف يَرج مف الدنيا حتى يستكمؿ رزقو اأحدً  في قمبي  أفّ 
حد منكـ رزقو  أي: إذا تأَر أف استبطأ فإ، يا الناس وأجمموا في الطمب أيّ 

 . الل ال يناؿ فضمو بمعصيتو فّ إفميصبر  فبل يطمبو بمعصي  الل فعنو رزقو 
 رواه الحاكـ.
أف يأتيو قبؿ أف يموت لكنو  و ال بدّ نّ أرزؽ كؿ عبد مكتوب و  فّ أأي: 

 َّ فبل يستعجؿ فيحصؿ عميو بمعصي  الل بؿ عميو أف يصبر ، ر قد يتأ
 ليحصؿ عميو بطاع  الل.
رزؽ ليطمب العبد ال إفّ    : رسوؿ الل  قاؿ   وعف أبي الدرداء 

 ، فالرزؽ ال الرزؽ يأتي صاحبو كما يأتيو الموت أي: أفّ ، ا يطمبو أجمو كم
بطاع  الل َير لؾ بو ظفر ا، ف ف لـ تذىب إليو جاء إليؾ، إولو بد مف حص

مف أف يأتيؾ لكنو  يا العبد ال بدّ ف رزقؾ أيّ أل ا مف أف تظفر بو بمعصي  الل
، فاصبر  عصي  اللبم فبل تستعجؿ بحصولو فتنالو عاجبًل  قد يتأَر عنؾ

 بطاع  الل. لتنالو هجبًل 
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رأى تمرة غابرة  أي:    النبي  وعف ابف عمر رضي الل عنيما أفّ 
ؾ نّ إما أ : )   فقاؿ لو الرسوؿ ا  جائعً قي  ساقط   فأَذىا فناوليا سائبًل با

رواه الطبراني بإسناد جيد وابف حباف في صحيحو  . لو لـ تأتيا ألتتؾ
يا مف رزقو و لما أَذىا دؿ عمى أنّ ألنّ ا قاؿ لو ذلؾ    رسوؿ والبييقي.  وال

 الذي كتبو الل لو الذي ال بد مف أف يصؿ إليو سعى إليو أـ لـ يسد.
العبد  فّ ا  ... و   قاؿ: قاؿ رسوؿ الل    وعف عبد الل بف مسعود 

ا مف ذلؾ إلنس أف يصدوا عنو شيئً لو رزقو فمو اجتمد عميو الرقبلف الجف وا
 رواه الطبراني. . الرزؽ  ما استطاعوا 

َما َيْفَتِم المَُّو ِلمنَّاِس ِمف رَّْحَمٍ  َفبل ُمْمِسَؾ َلَيا َوَما ُيْمِسْؾ تعالى: قاؿ 
 .[ٕفاطر:]  َفبل ُمْرِسَؿ َلُو ِمف َبْعِدِه َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ 

ير وعف عباس بف سيؿ بف سعد رضي الل عنيـ قاؿ: سمعت ابف الزب
كاف يقوؿ: لو    النبي  يا الناس إفّ يقوؿ: يا أيّ  عمى منبر مك  في َطبتو

إليو  أحبّ  ا، ولو أعطي رانيً  اإليو رانيً  ا مف ذىب أحبّ ابف هدـ أعطي واديً  أفّ 
 التراب  تراب القبر  ويتوب الل عمى  يمؤل  جوؼ ابف هدـ إالّ  دّ س، وال يارالرً 

 رواه البَاري. ،مف تاب
   عف أبي ىريرة رضي الل عنو عف النبي  سب الحرام :عواقب الك

يا سرق  فقد اشترؾ أنّ    وىو يعمـاا مسروقً قاؿ: مف اشترى سرق   يعني شيئً 
 .رواه البييقي . رميافي عارىا وا  

ف يأَذ  أحدكـ  وأل:    قاؿ رسوؿ الل     اوعف أبي ىريرة أيضً 
 ف يجعؿ في فيو ما حـر الل عميوا فيجعمو في فيو  في فمو  َير لو مف أترابً 
 رواه احمد باسناد جيد. .

 الل سبحانو ال يقبؿ التصدؽ بالماؿ الحراـ. وجاء في الحديث أفّ 
عبد يـو  قاؿ: ما تزوؿ قدما   وعف معاذ رضي الل عنو عف النبي 

عف موطف الحساب َطوة  ف يبتعدأنساف ال يستطيد إ ف كؿّ أ :أي ،القيام  
، وعف شبابو فيما أببله ، : عف عمره فيما أفناه  أؿ عف أربدسواحدة حتى يُ 
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رواه .  وعف عممو ماذا عمؿ فيو، وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو 
 البييقي.

فالل سبحانو يحاسب صاحب الماؿ يوـ القيام  عف مالو مرتيف، مف 
ه الَير في وجو أأيف اكتسبو أبالحبلؿ اكتسبو وجمعو أـ بالحراـ؟ ويسألو كذلؾ 

 الحبلؿ انفقو أـ في وجوه الحراـ.
يا    ْجرة رضي الل عنو، قاؿ: قاؿ لي رسوؿ الل وعف كعب بف عُ 

و ال يدَؿ الجن  لحـ ودـ نبتا  وتربيا  عمى ُسْحت  أي: نّ إكعب بف عجرة 
 عمى كسب حراـ  رواه الترمذي.

لنار  كانت او ال يربو  وينمو  لحـ نبت مف حراـ إالّ نّ أوفي رواي : 
 أولى بو.

يدَؿ الجن   القاؿ:    بي بكر رضي الل عنو عف النبي أوعف 
  رواه ابو يعمى والبزار والطبراني..  ذي بالحراـ جسد غُ 

 الظممة وحقوق الناسالموعظة السادسة والثالثون : 
: الظمـ    عف ابف عمر رضي الل عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ الل 

 شيَاف.رواه ال . ظممات يـو القيام 
و قاؿ: يا عبادي إني نّ أعف ربو عز وجؿ  وروى مسمـ وغيره فيما يروى

 وجعمتو بينكـ محرما فبل تظالموا. نفسي حرمت الظمـ عمى
العبد يجيء يوـ القيام   حديث: اتقوا الظمـ ما استطعمتـ فإفّ وفي ال

يا ستنجيو فما زاؿ كما يذكر تي بأعماؿ صالح  يرى أنّ بالحسنات، أي: يأ
و لـ تبؽ نّ إـ مف حسناتو كؿ بقدر مظممتو حتى ف ظممييث يأَذ منو مَ الحد

 لو حسن .
: قاؿ مف كانت عنده مظمم  ألَيو مف عرض أو   وعف النبي 

فميتحممو منو  حد ،أحدكـ يا صحابتي قد اعتدى عمى أي: إذا كاف أء شي
، أي: ليعطيو حقو اليوـ مف قبؿ أف ال يكوف دينار وال كاف ف ، إ  درىـاليـو
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، واف لـ يكف  لمظالـ   متوَذ منو بقدر مظملو. أي: لمظالـ  عمؿ صالم أُ 
، أي: جعمت سيئات  َذ مف سيئات صاحبو  المظمـو  فحمؿ عميوحسنات أُ 

 .رواه البَاري . ف ظممو فوؽ سيئاتومَ 
يا ليس لمعاذ لما بعرو إلى اليمف: اتؽ دعوة المظموـ فإنّ    وقد قاؿ 

 رواه الشيَاف. . ببينيا وبيف الل حجا
،  واإلماـ العادؿ، : الصائـ حتى يفطر  : ربلر  ال ترد دعوتيـوقاؿ 

:  سماء ويقوؿ الربلودعوة المظموـ يرفعيا الل فوؽ الغماـ وتفتم ليا أبواب ا
وابف َزيم   ذي وحسنوحمد والترمأرواه  . نصرنؾ ولو بعد حيفألوعزتي 

 وابف حباف في صحيحيما.
ففجوره عمى نفسو،  افاجرً ف كاف ا  ة المظمـو مستجاب  و : دعو    وقاؿ 

 أَرجو اإلماـ احمد.
ف كاف كافرً    وقاؿ  ا ، ليس مف دونيا حجاب . : دعوة المظموـ ، وا 
 رواه أحمد .
التقوى ،  : المسمـ أَو المسمـ ال يظممو وال يَذلو وال يحقره   وقاؿ 

مرئ مف الشر أف ا إلى صدره  أي: إلى قمبو  بحسب   ىا ىنا ويشير 
رواه . كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو وعرضو ومالو  ، يحقر أَاه المسمـ

 مسمـ.
: مف اقتطد حؽ امرئ مسمـ  قاؿ   وجاء في الحديث عف النبي 

واف كاف : ، قيؿ يا رسوؿ الل  بيمينو فقد أوجب الل لو النار وحـر عميو الجن 
واف كاف بقدر ، أي  ،رواه مسمـ  . مف إراؾا قضيبً ؟ قاؿ: واف كاف ايسيرً  اشيئً 

اد لمشاة قالحقوؽ إلى أىميا يوـ القيام  حتى ت   لتودُّفَّ وقاؿ   عود السواؾ.
ذ حؽ الشاة التي  أي، أَرجو مسمـ   . الجمحاء مف الشاة القرناء : حتى يَؤ

يعني تنطحيا يوـ القيام  كما لـ يكف ليا قرف مف الشاة التي كاف ليا قرف 
 .في الدنيا بقرنيا تيا نطح



 

260 

 

بف أبي الدنيا والبييقي: الغيب  وروى الطبراني في المعجـ األوسط وا
 فّ وا  ، يزني رـ يتوب فيتوب الل عميو  مف الزنا، قيؿ وكيؼ؟ قاؿ: الرجؿ شدّ أ

اعتداء  الغيب  تعدّ  صاحب الغيب  ال يغفر لو حتى يغفر لو صاحبو ذلؾ أفّ 
 عمى حقوؽ الناس.

، ذنػب  ربعػ  اقسػاـأالػذنوب تقسػـ عمػى  فّ أالتفصػيؿ بػ ونقوؿ بشيء مف
ِإفَّ الّمَو اَل َيْغِفُر َأف ُيْشػَرَؾ بِػِو لقولو تعالى: ، شراؾ بالل ال يغفره  الل وىو اإل

بػػ  الصػػادق  وذنػػوب تغفرىػػا التو { ٛٗ}النسػػاء : َوَيْغِفػػُر َمػػا ُدوَف َذِلػػَؾ ِلَمػػفَ َشػػاء
وشػػرب الَمػػر وتػػػرؾ  اىػػي الكبػػائر كالزنػػػقػػػبلع عنيػػا، و والنػػدـ عمػػى فعميػػا واإل

والتسػػػػبيم والتيميػػػػؿ  ، وذنػػػػوب تغفرىػػػػا الصػػػػبلة والوضػػػػوء واالسػػػػتغفار الصػػػػبلة
، وذنػوب ال  عماؿ الصالح  التي سماىا الل سبحانو وتعالى الممـوالتكبير واأل

و سػػرق  أمػػواليـ أكاغتيػػابيـ وسػػبيـ وشػػتميـ يػػا متعمقػػ  بحقػػوؽ النػػاس نّ تغفػػر أل
، فمػف  يوجػب القتػؿ و بذنب القتميـ وسفؾ دمائيـ بغير حؽ أأو ضربيـ أو  

ف كػاف، ا َمػالل سػبحانو قػد توعػد الظػالـ كائًنػ فّ مػور فػإاألظمـ الناس بمرؿ ىذه 
انو سػػيجعمو يقػػؼ يػػـو الحسػػاب مػػد مػػف و سػػبحّنػػأـ غيػػر مسػػمـ بأا كػػاف مسػػممً 
حقػػو َذ و سػػيأّنػػَػػذ حقػػو مػػف ظالمػػو فػػي الػػدنيا فإـ يأف لػػإوالمظمػػـو  ،  ظمميػػـ
ممػػ  الصػػعب  وىػػي عممػػ  الحسػػنات يػػـو  غيػػر منقػػوص مػػف ظالمػػو وبالعكػػامبًل 
فقػػد نظػػر الرسػػػوؿ ،  تػػى حقػػوؽ البيػػائـ، بػػؿ الل سػػبحانو لػػـ يضػػيد ح القيامػػ 

   ـ فتبّسػ ، قرف ليػا ء الىما ليا قرناف تنطم بيما شاة عزالإلى شاتيف إحدا
تي بيػاتيف الشػاتيف امػ  يػأالل يػـو القي فّ إ الرسوؿ صمى الل عميو وسػمـ وقػاؿ :

فينػزع مػف الناطحػ  قرنييػا ويجعػؿ لممنطوحػػ  قػرنيف فتنطحيػا كمػا نطحتيػا فػػي 
َػذ بحانو وتعالى ليما ولمبيائـ بعػد أف يأالدنيا فتاَذ حقيا منيا رـ يقوؿ الل س

 و رسولنا الكريـ،  وقد نبَّ  حقوؽ بعضيـ مف بعض: كونوا ترابا فيصيروف ترابا
    فعػف أبػي ىريػرة رضػي  ، حقوؽ العباد واالعتػداء عمػييـ مف مغب  ىضـ

 أفَّ رسػػػوؿ الل صػػػمى الل عميػػػو وسػػػمـ قػػػاؿ : أتػػػدروف مػػػا المفمػػػس ؟ الل عنػػػو ،
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إفَّ المفمػس مػف ُأمَّتػي ، قػاؿ: ف،  ده وال متػاعقالوا: المفمس فينا مف ال درىـ عنػ
ىػػذا ، ، ويػػأتي قػػد شػػتـ ىػػذا ، وقػػذؼ يػػأتي يػػـو القيامػػ  بصػػبلة وصػػياـ وزكػػاة 

وأكػػؿ مػػاؿ ىػػذا ، وسػػفؾ دـ ىػػذا ، وضػػرب ىػػذا ، فُيعطػػى ىػػذا مػػف حسػػناتو ، 
ػػذ مػػف  َِ وىػػذا مػػف حسػػناتو ، فػػإف فنيػػت حسػػناتو ، قبػػؿ أف ُيقضػػى مػػا عميػػو ، ُأ

َـّ ُطِرح في النار . رواه مسمـ   َطاياىـ ، فُطِرحت عميو ، ر
مػؿ صػالحا فيعػود الرجػؿ الظػالـ الػذي قػد صػمى وصػاـ وزكػى وحػج وع 
ف تػػزداد أبػػؿ ال ينجػػو مػػف ، و لػػـ يعمػػؿ حسػػن  قػػط ّنػػالل طػػواؿ حياتػػو كأوعبػػد 

 ىذا زنػػإ ، فػػالمرء الفاسػػؽ مػػربًل  سػػيئاتو رػػـ يػػؤمر بػػو فيػػدَؿ النػػار مػػد الػػداَميف
 كرًىػا عفيفػ  مػرأةمف اغتصب ايَتمؼ ع ىذا ذنبو فّ أة زاني  تمتيف الزنا فإبامر 

 ، عػػراض النػػاسأ عمػػىفيػػذا العمػػؿ يعػػد زنػػا واعتػػداء  ، ىػػاف كرامتيػػافػػدنس وأ
صػاب ا اغتّمػأ، لػى رشػده وتقػوى الل إذا تاب مرتكبػو وعػاد إفالزنا قد يغفره الل 

ف تػػػػاتي مػػػػف أ و مػػػػف حقػػػػوؽ النػػػػاس فػػػػبل بػػػػدّ ّنػػػػألا النسػػػػاء فػػػػذنب ال يغفػػػػره الل 
ف ياَػػػذ حقيػػػا مػػػف الػػػذي المغتصػػػب  يػػػـو القيامػػػ  وتسػػػأؿ الل سػػػبحانو وتعػػػالى أ

 الل سبحانو وتعػالى يتسػامم فػي حقوقػوف،  اف تاب وعمؿ صالحً ا  ، و  اغتصبيا
و ال يعفو عف حقوؽ الناس لكنّ   ، شراؾ بوويعفو عف المسيء فييا ما عدا اإل

 وال يتسامم فييا.
 رػػـ اا وحجًمػػليػػا وزًنػػ الل األفعػػاؿ والمعػػاني ويجعػػؿيجسػػـ ويػػـو القيامػػ   

نسػاف إلدؽ مف ميزاف الذىب ليعطػى ا، في ميزاٍف أعدؿ وأ توزف في ميزاف الل
ذ منو ما عميو : جاء رجؿ  ، فعف عائش   رضي الل عنيا   قالت ما لو وليَؤ

يتيـ ليَدموني ويقضوا لي اشتر  الي ممموكيف  أي عبيدً  فّ إيا رسوؿ الل  :فقاؿ
  ويَونػػػونني ويغضػػػبونني يػػػـ كػػػانوا  يكػػػذبونني  يكػػػذبوف عمػػػيّ نّ أ الّ إحاجػػػاتي 

الل يػـو القيامػ  لَيػانتيـ  يحاسبيـأ نا منيـ ؟  أي :أضربيـ فكيؼ شتميـ وأأف
ب  ويػوزف يحسػ  فقػاؿ رسػوؿ الل  اىـ ؟  ّيػإي وضربي ـ يحاسبني لسبّْ لي أ

فعػػاليـ ىػػذه  أ  مػػا َػػانوؾ وكػػذبوؾ وعصػوؾ   تػػوزف بميػزاف ليػػا لسػػاف وكفتػاف
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  اىـ   وسػػبؾ وضػػربؾ ليػػـّيػػإعقابػػؾ  ايًضػػأزف فػػي ىػػذا الميػػزاف ويحسػػب  ويػػو 
ؾ ّنػأ، ال لػؾ وال عميػؾ  أي:  ابقػدر ذنػوبيـ كػاف كفافًػ  اىـّيػعقابػؾ إ فإف كاف 

ف ذنوبيـ دو   اىـيّ عقابؾ إ ف كاف ا  نقصاف  و  زيادة وال َذت حقؾ منيـ بغيرأ
لػػؾ  ف فضػػبًل  مػػنيـ بيػػذا العقػػاب  كػػاَػػذ حقػػؾ كػػامبًل أ أي: عػػاقبتيـ لكنػػؾ لػػـ ت

فػػػوؽ   اىـّيػػػف كػػػاف  عقابػػػؾ إا  حقػػػؾ مػػػنيـ  و  بػػػاقيذ َػػػالل سػػػبحانو يأ فّ أ أي: 
أي حاسػبؾ الل يػـو القيامػ  عمػى ىػذه الزيػادة ذنوبيـ اقتص ليـ الفضػؿ منػؾ  

ػػػػػ لػػػػػـ تقػػػػػرأ قػػػػػوؿ الل أ :  ، فقػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ الل   ى الرجػػػػػؿ يبكػػػػػيفحسػػػػب  فتنحَّ
ف َكػاَف وَ  :عزوجػؿ ـُ َنْفػٌس َشػْيًئا َواِ  َنَضػُد اْلَمػَواِزيَف اْلِقْسػَط ِلَيػْوـِ اْلِقَياَمػِ  فَػبل ُتْظمَػ

ػػْرَدٍؿ  ِمْرقَػػاَؿ َحبَّػػ ٍ  ََ ػػْف  فقػػاؿ { ٚٗ}األنبيػػاء :  يفَ َأَتْيَنػػا ِبيَػػا َوَكفَػػى ِبَنػػا َحاِسػػبِ مّْ
شػيدؾ أُ مػف مفػارقتيـ ،  اا َيػرً وليػؤالء شػيئً  جػد لػي، ما أ يا رسوؿ الل الرجؿ :

 َرجو الترمذي.   أحرار. يـ كميـ أنّ أ
 (حور عينو )الموعظة السابعة والثالثون : 

لو ة والسبلـ عمى رسوؿ الل وعمى ه، والحمد لل والصآل بسـ الل
  وصحبو ومف وااله

ستاذ مساعد بحث ألى مرتب  إالتي قدمتيا لمترقي   كاف مف البحوث
بعنواف  التابد المقطوع في القرهف الكريـ بيف النحو والببلغ   كاف مف بيف ما 

 :  كتبتو في ىذا البحث الفقرات االتي 
ات مسبلمي  في معيد إعداد المعممادة التربي  اال ُس رّْ دَ أُ  حيف كنتُ 

يستَدـ  ـَ عمى وجييا مبلمم الغضب واألسى: لِ  ، وقد بدتْ  سألتني طالب 
يصً متاعً دائًما المرأة الرجاؿ  القرهف الكريـ حيف يعد  ا لشيواتيـ؟ حتى إفّ ا َر

 المؤمنيف بنعيـ الجن  يعدىـ بالحور العيف. 
 فّ عف ىذا السؤاؿ بأ وقتئذ، وقد يجابولـ أتذكر كيؼ كاف جوابي ليا 

يصً الذي جعؿ المرأة متاعً   ا  وربي ات الرجؿ ىو النظـ العمماني  واألُ ا لشيو ا َر
تيا ومفاتنيا لمرجاؿ في وسائؿ داء زينلى إبا  لى التبرج و إىي التي دعتيا يا نّ أل
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، وليس اإلسبلـ الذي فرض عمييا العف   عبلـ المَتمف  وفي كؿ مكافاإل
ا ىو سبلـ. وبماإل كما أفّ  ، لزوجياتبدي زينتيا إالّ  والحجاب وأمرىا أف ال

ا لزوجيا فقد جعؿ كما جعؿ المرأة متاعً  ، مربت في تشريعاتو وتوجيياتو
 فكؿ منيما متاع لآلَر.، لزوجتو  االرجؿ متاعً 

نفسيا فيما يتعمؽ بالحور العيف جاب  ف تكوف ىذه ىي اإلأوكذلؾ يمكف 
  .ا ليفّ ؿ في الجن  فقد جعؿ الرجؿ متاعً ا لمرجو كما جعؿ الحور متاعً نّ أب

ذكره عسى أف تكوف  مما مرَّ  ما بعد تذكرُت حقيق  أىـّ ني فينّ أبيد 
 صد بيفّ كرف في القرهف الكريـ ما قُ الحور العيف حيرما ذُ  ، ىي أفّ  صحيح 

كـر عند الل مف أف أسمى وأ ، فيفّ  ؤمنات المواتي يدَمف الجن نساء الدنيا الم
 في ىذا السياؽ والدليؿ عمى كرف إالّ ، والحور ما ذُ  ياؽ المتاعذكرف في سيُ 

[ ٙ٘]الرحمف:   يـ وال جافٌ بمَ قَ  ف إنٌس يلـ يطمربقولو تعالى:  ذلؾ وصفيفّ 
 يفّ ، ذلؾ أنّ  مف قبؿ رجؿ مف اإلنس أو رجؿ مف الجف يفَّ عأي: لـ يجام

بقولو  صفيفّ و  ايضً أؾ والدليؿ عمى ذل،  ىؿ الدنيامف ولد هدـ وال مف أ لسفّ 
[ ويؤيد ذلؾ الحديث الذي يرويو ٖ٘]الواقع :   انشاء ناىفّ أإنا أنشتعالى: 
لحور ، نساء الدنيا أفضؿ أـ ا يا رسوؿ الل :عف أـ سمم  ... قمتُ  : الترمذي

فضؿ مف الحور العيف كفضؿ الظيار عمى أالعيف؟ قاؿ بؿ نساء الدنيا 
 البطان .

الل عزوجػػؿ..  وعبػػادتيفّ  قػػاؿ: بصػػبلتيفّ  ذلػػؾ؟ ـَ يػػا رسػػوؿ الل، وبِػػ قمػػتُ 
فيػػدَؿ الرجػػؿ مػػنيـ  : يقػػوؿ   رسػػوؿ الل  وفػػي حػػديث الصػػور الطويػػؿ أفّ 

عمى رنتيف وسبعيف زوج  مما ينشىء الل ورنتيف مف ولد هدـ ليما فضؿ عمى 
 مف أنشا الل بعبادتيف الل في الدنيا.

 الناس فّ أ بينتْ  التيوىذا ما يتضم في السورة التي ورد فييا الشاىد 
صناؼ، صنفيف في الجن  وصنؼ في النار قاؿ َرة عمى ربلر  أفي اآل
ـْ َأْزَواًجا َربلَرً  تعالى:   َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِ  َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِ   َوُكنُت

ُأْوَلِئَؾ  َف َوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقو  َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِ  َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِ  
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ُبوَف  ِليَف  ِفي َجنَّاِت النَِّعيـِ  اْلُمَقرَّ ِريَف  ُرمٌَّ  مَّْف األوَّ َِ  َوَقِميٌؿ مَّْف األ
ـْ ِوْلَداٌف ُمتَِّكِئيَف َعَمْيَيا ُمَتَقاِبِميَف  َعَمى ُسُرٍر مَّْوُضوَنٍ   َيُطوُؼ َعَمْيِي

مَُّدوَف  ََ ال ُيَصدَُّعوَف َعْنَيا وال  َكْأٍس مّْف مَِّعيٍف ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَؽ وَ  مُّ
يَُّروَف  ُينِزُفوَف  ََ َوُحوٌر ِعيٌف  َوَلْحـِ َطْيٍر مّْمَّا َيْشَتُيوَف  َوَفاِكَيٍ  مّْمَّا َيَت
  َكَأْمرَاِؿ المُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِف  ََجَزاء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموف   : الواقع[ٚ-ٕٗ.] 

عنػػو ر ا يعبَّػػنارًػػا وا  ذكػػورً  كػػؿ جمػػد يضػػـّ  فّ أعػػروؼ فػػي المغػػ  و موممػػا ىػػ
َيػا َأيُّيَػا الَّػِذيَف هَمُنػوا ُتوُبػوا ِإلَػى ذا قػاؿ تعػالى : في العربي  بصيغ  التػذكير، فػإ

ذا قػػاؿ سػػبحانو،  منػػوا والمػػواتي هَمػػفَّ [ فػػالمراد الػػذيف هٛ] التحػػريـ:   المَّػػوِ  :  وا 
ًمػاَوَكػاَف بِػػاْلُمْؤِمِنيَف َرِحي  :وكػػاف بالمؤمنػػات  ايًضػأ فػػالمراد [ٖٗ] األحػزاب :

نيف مصد بو السابقوف مػف المػؤ قُ   والسابقوف السابقوف فقولو تعالى:، رحيما 
الجنسػػػػيف جالسػػػػيف عمػػػػى سػػػػرر  والسػػػػابقات مػػػػف المؤمنػػػػات، فيػػػػذه الرمػػػػ  تضػػػػـّ 

 فليـ كؤوس الَمػر والفاكيػ  ولحػـ الطيػر والحػور العػي ـُ دَّ قَ منسوج  بالذىب، يُ 
تمتػد يالسابقات مػف نسػاء الػدنيا، كمػا  فَّ ا تتمتد بيمتاعً  فَ مْ عِ ، فالحور العيف جُ 

جػزاء بمػا كػانوا يعممػوف   والػواو فػي قولػو تعػالى:  ، السابقوف مػف الرجػاؿ فَّ بي
ضػػمير يعػػود عمػػى قولػػو تعػػالى:  والسػػابقوف السػػابقوف ، أي: يعػػود عمػػى الػػذيف 

يـ جػػػوزوا عمػػػى نّ لرجػػػاؿ والنسػػػاء بػػػأت فػػػي الػػػدنيا مػػػف اكػػػانوا يعممػػػوف الصػػػالحا
، عمػػػى الحػػػور  ، كمػػػا ىػػػو واضػػػم مػػػف السػػػياؽ ، وال يعػػػود عمػػػاليـ الصػػػالح أ

لػػى إمػػف ضػػمف الجػػزاء الػػذي يقػػدـ  فَّ ِيػػالتمتػػد بِ  ؿَ ِعػػبػػؿ الحػػور العػػيف جُ  ،العػػيف
وقػػد جػػاء فػػي ، ىػػؤالء السػػابقيف مػػف المػػؤمنيف العػػامميف والمؤمنػػات العػػامبلت 

فكػػأفَّ كػؿ رجػػؿ يػػدَؿ الجنػػ  ممػػؾ يجمػػس  ، مػػوؾ فييػػااىػػؿ الجنػػ  م الحػديث أفّ 
، وكأّف كؿ امرأة تدَؿ الجنػ  ممكػ  تجمػس بجنػب زوجيػا  بجنب زوجتو الممك 

يػدييما، وكبلىمػا ؤتى بػالحور العػيف يرقصػف ويغنػيف أماميمػا وبػيف أالممؾ، وُيػ
لػػى جمػػاؿ إ، وبػػالنظر  ومشػػاىدة رقصػػاتيفّ  يتمتػػد بسػػماع غنػػائيفّ  ينظػر إلػػييفّ 

يكػوف  فاذا تصورنا ىػذا المشػيد مػف مشػاىد الجنػ  ال ، والواف ريابيفّ  وجوىيفّ 



 

265 

 

 ممػػا يطػػاؼ بيػػفّ  بعػػد ذلػػؾ عطػػؼ الحػػور العػػيف عمػػى كػػؤوس الَمػػر وجعميػػفّ 
، بؿ ىذا ما قيؿ بو فػي قػراءة الجػر وىػي قػراءة متػواترة كقػراءة الرفػد اا غريبً أمرً 

الموضػػػوع  وقػػػد مػػػر فػػػي والمعنػػػى: " ويطػػػوؼ عمػػػييـ الولػػػداف بػػػالحور العػػػيف.
عرابػو إا با نحويِّػمقطوًعػ  وحػور عػيفالسابؽ جعؿ المرفوع فػي قولػو تعػالى: 

: وليػػـ حػػور عػػيف. لكنػػو جػػاز عػػدـ األَػػذ بيػػذا مبتػػدأ لَبػػر محػػذوؼ، والتقػػدير
ولػـ  ا عمػى  أكػواب عراب والتقدير، باعراب ىذا المرفوع بػرغـ رفعػو معطوفًػاإل

، ذلؾ  ا لو مما قبمورفد تمييزً  بؿ، يجر ويتبد المعطوؼ عميو مف حيث المفظ 
ف جُ  الحػػور فّ أ ذوات  الَمػػر بيػػد أنيػػفّ ا عمػػى متػػاع ا معطوفًػػمتاًعػػ فَ ْمػػعِ العػػيف وا 
ا، فيكوف السر ىؿ الجن  مف نساء الدنيحاؿ أ اعر وعواطؼ حاليفَّ مشرواح و أ

  .اا ال نحويِّ ا لشأنيف والقطد ببلغيِّ في ىذا الرفد رفعً 
ا، الميػـ إىػدنا وسػددنا منا ما ينفعنا وزدنا عممً الميـ انفعنا بما عممتنا وعم

 ، الميـ إنا نسألؾ اليدى والسداد، الميـ هميف.

 محاوالت سرقة جثة رسول اي الموعظة الثامنة والثالثون : 
َّ     بر التاريخ لسرق  جرػ  رسػوؿ الل جرت َمس محاوالت ع ر وسػ

يَّػب نوايػػا أصػػحابيا ، إحػ داىا كانػػت بمَطػػط مػػف الل ، سػبحانو ، مػػف ردىػػا َو
، بوسػاط  ارنػػيف مػػف نصػارى المغاربػػ  ، وكػػاف ذلػؾ فػػي عيػػد  ممػوؾ النصػػارى

، نػػػور الػػػديف الزنكػػػي ، فقػػػد رأى فػػػي المنػػػاـ رسػػػوؿ الل صػػػمى الل عميػػػو وسػػػمـ 
يشػػير إلػػى رجمػػيف أشػػقريف ، ويقػػوؿ لػػو : أنقػػذني مػػف ىػػذيف الػػرجميف ، فمػػـ يأبػػو 

نفسػيا ، فجمػد القضػاة ، وأشػاروا إليػػو  لمػا رأى فػي البدايػ  ، رػـ تكػررت الرؤيػا
بالتوجو إلى المدين  المنورة  ، وحمؿ معو األمواؿ ، فعند وصولو إلى المسػجد 
النبػػػوي ، جمػػػد النػػػاس وأعطػػػاىـ اليػػػدايا ، بعػػػد أْف دونػػػت أسػػػماؤىـ ، فمػػػـ يػػػر 
الرجميف ، وعنػدما سػأؿ : ىػؿ بقػي أحػد لػـ يأَػذ الصػدق  ؟ قػالوا : ال ، قػاؿ : 

جػػبلف مػػف المغاربػػ  ، وىمػػا ر رجػػبلف  موا ، فقػػالوا : لػػـ يبػػؽ أحػػد إالّ تفكػػروا وتػػأمَّ 
، فانشرح صدره ، وأمر أْف ُيػؤتى بيمػا الصدق   صالحاف غنياف ، يكرراف مف 
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إليو ، فمما رهىما ، وجدىما نفس الرجميف المذيف رهىمػا فػي المنػاـ ، فسػأليما : 
القػػوؿ ،  أصػػدقاني اؿ :مػػف أيػػف أنتمػػا ؟ قػػاال : حجػػاج مػػف بػػبلد المغػػرب ، قػػ

فتوجػػػو إليػػػو ، فعنػػػدما وصػػػؿ إليػػػو ، فسػػػأؿ عػػػف منزليمػػػا ، ذلػػػؾ  فصػػػمما عمػػػى
ودَمو ، لـ يجد فيو سوى أمواؿ وكتب ، فمما رفد الحصػير ، وجػد نفقًػا ممتػدَّا 

، موجيًػا إلػػى ضػػريم المصػطفى عميػػو الصػػبلة والسػػبلـ ، إلػى الحجػػرة الشػػريف  
طط مموؾ النصارى الذي يرمػي إلػى فارتاع الناس ، وبعد ضربيما اعترفا بمَ

فػػػأمر بقتميمػػػا ، وأمػػػر بحفػػػر َنػػػدؽ حػػػوؿ الحجػػػرة    سػػػرق  جرػػػ  رسػػػوؿ الل 
 .الشريف  ، ُيصب فيو الرصاص المنصير ، ففعموا 

  ( َلَدْيِا َرِقيٌب َعِتيدٌ َما َيْمِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالّ )الموعظة التاسعة والثالثون : 
و تراقبنػػػا ، ترانػػػا وال نراىػػػا ، ولػػػيس ىػػػذا أَبرنػػػا الل سػػػبحانو بػػػأفَّ مبلئكتػػػ

ىػػػػػي  التػػػػػي نسػػػػػمعيا فيزيائيػػػػػ  أفَّ األصػػػػػواتاألمػػػػػر غريًبػػػػػا ، فمػػػػػف الحقػػػػػائؽ ال
المحصػػور ترددىػػا مػػا بػػيف : عشػػريف ذبذبػػ  فػػي الرانيػػ  ، وعشػػريف ألػػؼ ذبذبػػ  

ترددىػػا  ا ، إذا قػػؿّ مػػف لػػدنَّ  تصػػبم غيػػر مسػػموع  ، وىػػذه األصػػواتفػػي الرانيػػ  
أفَّ أو زاد عمى القدر الراني ، ومف الحقائؽ الفيزيائي  أيًضا  عف القدر األوؿ ،

نػػانو متػػر ،  ٖٓٛاألجسػػاـ التػػي نراىػػا ىػػي المحصػػور طػػوؿ موجتيػػا مػػا بػػيف 
نانو متر ، وال نرى تمؾ األجساـ التي قمت طػوؿ موجتيػا عػف المقػدار  ٓٛٚو

الجسػـ  أفَّ األوؿ ، أو زادت عمى المقدار الراني ، ومف الحقائؽ العمميػ  أيًضػا 
الذي يتحرؾ بسػرع  الضػوء ال يػرى ، فمػيس غريًبػا إذف أف ال نػرى المبلئكػ  : 
فقد أَبرنا رسولنا الكريـ صمى الل عميػو وسػمـ ، أفَّ الل َمػؽ الجػفَّ مػف نػار ، 

مؽ المبلئك  مف نور   ، والنور ضوء . َو
ومف الحقائؽ التي نعايشيا أفَّ مَتمؼ الصور واألصوات التي تصدرىا 

والقنػػوات الفضػػائي  التمفزيونيػػ  فػػي بمػػدنا وبمػػداف ،  طػػات اإلذاعػػات اإلذاعيػػ مح
العػػػالـ ، تػػػدور اآلف حولنػػػا ، وىػػػي باسػػػتمرار أمػػػاـ أعيننػػػا ، لكنػػػو مػػػد ذلػػػؾ ال 

، وىذا مف رحم  الل بعباده ا ألنَّو سبحانو لو َمؽ لنا أذنيف نسمعيا وال نراىا 
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مػػؽ لنػػا مػػا ىػػو موجػػود مػػف ا نسػػتطيد أف نسػػمد بيمػػا كػػؿّ  ألصػػوات حولنػػا ، َو
عينيف نسػتطيد أف نػرى بيمػا كػؿ مػا ىػو موجػود حولنػا مػف صػور، وىػو قػادر 

، ، تتعذر فيو معيشتنا عمى ذلؾ ، لوجدنا أنفسنا وسط ضوضاء مف الصَب 
إلنسػاف ، مػف صػند  أجيػزة المػذياع والتمفػاز قػادرة وقد مكف الل ، سبحانو ،  ا

محيطػػػ  بنػػػا ، مػػػد تمييػػػز بعضػػػيا مػػػف عمػػػى التقػػػاط ىػػػذه الصػػػور واألصػػػوات ال
 . بعض 

وقػػػد وىػػػب الل ، جػػػؿ وعػػػبل ، مػػػف الحيوانػػػات كػػػالكبلب والَيػػػوؿ هذاًنػػػا 
تسػمد بيػا مػػا ال يسػمعو اإلنسػاف ، وأعيًنػػا تػرى بيػا مػػا ال يػراه اإلنسػاف ، ربػػت 

 ىذا عمميِّا وبالمبلحظ  .
فػػػي ضػػػوء ىػػػذه الحقػػػائؽ أصػػػبحنا اليػػػـو نفيػػػـ أكرػػػر مػػػف ذي قبػػػؿ قػػػوؿ 

، حتػػػى إفَّ بوف فػػػي قبػػػورىـ ذ: إفَّ المػػػوتى َلُيَعػػػؿ صػػػمى الل عميػػػو وسػػػمـ و الرسػػػ
البيػائـ لتسػػمد أصػػواتيـ . رواه الطبرانػي فػػي الكبيػػر ، عػف ابػػف مسػػعود رضػػي 

وىػػػو حػػػديث صػػػحيم ، وقولػػػو صػػػمى الل عميػػػو وسػػػمـ : لػػػوال أف ال ، الل عنػػػو 
 تدافنوا لدعوت الل أف يسمعكـ عذاب القبر . رواه مسمـ 

اب المػػوتى لفزعنػػا مػػف سػػماعو ، عػػذو ، سػػبحانو ، لػػو جعمنػػا نسػػمد ألنَّػػ
، نعنػا مػف دفػف موتانػا ا إذ ال تَمػو مقبػرة مػف قبػور ُيعػذب فييػا أصػػحابيا وامت

هٍت قبػيم لكافر والعاصػي يأتيػو سػاع  ُيػدفف : وجاء في الحديث الصحيم أفَّ ا
ف تراًبػػػا ، مرزبػػػ  ، لػػو ُضػػػِرَب بيػػا جبػػػؿ كػػا يػػده فػػػي ٓٓٓالريػػاب منػػػتف الػػريم 

 اأي : تسػػمعيالرقمػػيف .  يح  يسػػمعيا كػػؿ شػػيء إالّ فيصػػيم صػػ ٓٓٓفيضػػربو 
نػػػس والجػػػف ، وفػػػي روايػػػ  ، لػػػو سػػػمعيا النػػػاس لصػػػعقوا ، أي : اإل يػػػائـ إالّ بال

 لماتوا مف شدة صيحتو .
ذا كػاف الل ، سػبحانو ، أَبرنػا فػي كتابػو ، وعػف لسػاف نبيػو ،  صػمى  وا 

و حسػػػناتو ، مػػػى كػػػؿ إنسػػػاف مبلئكػػػ  تسػػػجؿ عميػػػؿ عالل عميػػػو وسػػػمـ ، أنَّػػػو جعػػػ
مف َبلليػـ مػا ، جؿ وعبل ، محتاج إلييـ ليعرؼ  وسيئاتو ، فيذا ال يعني أنَّو
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يعممو عباده مف َير وشر ، فالل ، جمػت قدرتػو ، يسػمد أقوالنػا ويػرى أعمالنػا 
وليػذا كتػب عمػى ، نياتنا ، بؿ ىو يعمػـ بيػا قبػؿ صػدورىا مػف اإلنسػاف يعمـ بو 

وىو جنيف في رحـ أمو ، مػا سػيفعمو مػف يػـو والدتػو إلػى يمػـو مماتػو ، جبينو 
حتى إنَّو ، سبحانو ، قضى فيػو حكمػو ، أشػقي مػف أىػؿ النػار ، أـ سػعيد مػف 

 أىؿ الجن  
عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ ، رضػػي الل عنػػو ، قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ الل ، صػػمى 

تَّمػػ  ، فتن ََ صػػب بػػيف يػػدي الل الل عميػػو وسػػمـ   ُيػػؤتى يػػوـ القيامػػ  بُصػػُحؼ ُم
تعػػػالى فيقػػػػوؿ تبػػػارؾ وتعػػػػالى : ألقػػػوا ىػػػػذه ، واقبمػػػوا ىػػػػذه ، فتقػػػوؿ المبلئكػػػػ  : 

لغيػر وجيػي ، َيًرا ، فيقوؿ الل ، عز وجؿ ، إفَّ ىذا كػاف  وعزتؾ ما رأينا إالّ 
نّْي ال أقبؿ إالّ   ما ابتغي بو وجيي  رواه البزار ، والطبراني ، والبييقي  . وا 

تمتيا عمى أنَّيا كانفالمبلئك  قدمت ىذه  ت جميعيا لوجو الصحؼ ، َو
أفَّ الل ، سػػبحانو ، أَبػػرىـ ، بػػأّف منيػػا مػػا كػػاف غيػػر ذلػػؾ ،  الل تعػػالى ، إالّ 

 فعمـ الل ما لـ يعمموا .
فػػػػإذا كانػػػػت ىػػػػذه ىػػػػي الحقيقػػػػ  ، فمػػػػا الحكمػػػػ  إذف مػػػػف َمػػػػؽ المبلئكػػػػ  

 ريف : وتكميفيـ بمراقبتنا ؟ حصر بعض المفسريف ىذه الحكم  في أم
قام  الحج  عميو  األوؿ : ىو مف أجؿ إكرار الشيداء عمى اإلنساف ، وا 

 يـو القيام  ، فالل يشيد عميو ، والمبلئك  ، واألرض ، والجوارح .
والرػػػاني : ىػػػو أفَّ الل ، سػػػبحانو َمػػػؽ المبلئكػػػ  ، وأَبػػػر اإلنسػػػاف بػػػأفَّ 

َػػر حسػػناتو ، عميػػو ممكػػيف قػػريبيف منػػو ، يسػػجؿ أحػػدىما سػػيئاتو ، ويسػػجؿ اآل
رحم  باإلنساف ا مف أجؿ أنَّو إذا عمـ أّف ىناؾ مف يراقبو ا فإنَّو سيكوف عمى 

حافًزا لػو يدفعػو إلػى اجتنػاب المعاصػي ، ويَمػؽ حذر مما يعمؿ ، فيكوف ىذا 
 لو الرغب  واالجتياد في الطاعات 

 َمػا  مبلئك  تراقبو ، قاؿ الل تعالى :عمى اإلنساف الل جعؿ  فميذا السر
 {ٛٔ }ؽ :  َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ َيْمِفُظ ِمف َقْوٍؿ ِإالّ 
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ر ، وقػد وىػب وبػيف يديػو رقيػب عتيػد ، حػافظ حاضػ ما يػتكمـ بكممػ  إالّ 
مف معرف  ما يقوـ بو اإلنساف في السػر والعمػف ، ُسػئؿ الل مبلئكتو ما يمكنيـ 

؟ قػاؿ : إذا  بمعصػي  ، أو بحسػن  َـّ سفياف : كيؼ تعرؼ المبلئك  أفَّ العبػد َىػ
ف ىػػـ بسػػيئ  ، وجػػدوا مػػف ريًحػػا  ىػػـ العبػػد بحسػػن  وجػػدوا منػػو ريػػم المسػػؾ ، وا 

 منتن  ، أي : رائح  كريي  
جمت رحمتو : لـ يكمؼ مبلئكتو بتسجيؿ أعماؿ اإلنساف فحسػب  والل ،

فعف كعب األحبار : لو تَمى البػف هدـ كػؿ سػيؿ ، : بؿ كمفيـ أيًضا بحفظو 
ؿ بكػػـ ؿ شػػيء مػػف ذلػػؾ شػػياطيف ، لػػوال أفَّ الل وّكػػوحػػزف  جبػػؿ  لػػرأى عمػػى كػػ

طّْفػػػتـ .مبلئكػػػ  يػػػذبّ  َُ وقػػػاؿ  وف عػػػنكـ فػػػي مطعمكػػػـ ومشػػػربكـ وعػػػوراتكـ إذف َلُت
فػػي نومػػو ، ويقظتػػو مػػف ولػػو ممػػؾ موكػػؿ ، يحفظػػو  مجاىػػد : مػػا مػػف عبػػد إالّ 

الجػػف واإلنػػس ، واليػػواـ المؤذيػػ  ، مػػا لػػـ يػػأت قػػدر الل ، فػػإذا جػػاء القػػدر َمػػوا 
 عنو

معػو ممػؾ موكػؿ يػذود عنػو ،  ، قاؿ : ما مػف هدمػي إالّ  وعف أبي أمام 
 حتى يسممو لمذي ُقدّْر لو .

ْمِفػػِو :  وىػػذا ىػػو تفسػػير قولػػو تعػػالى  ََ ػػف َبػػْيِف َيَدْيػػِو َوِمػػْف  لَػػُو ُمَعقَّْبػػاٌت مّْ
َذا َيْحَفُظوَنػػُو ِمػػْف َأْمػػِر المّػػِو ِإفَّ المّػػَو اَل ُيَغيّْػػُر َمػػا ِبقَػػْوـٍ َحتَّػػى ُيغَ  ـْ َواِ  يّْػػُروْا َمػػا ِبَأْنُفِسػػِي
 {ٔٔ }الرعد : َأَراَد الّمُو ِبَقْوـٍ ُسوًءا َفبَل َمَردَّ َلُو َوَما َلُيـ مّْف ُدوِنِو ِمف َواؿٍ 

نَّمػػا وصػػفوا بالمعقبػػات ،  والمػػراد بالمعقبػػات : الحفظػػ  مػػف المبلئكػػ  ، وا 
ػػا ألجػػؿ أفَّ مبلئكػػ  الميػػؿ تعقػػب مبلئكػػ  النيػػار ، وبػػال عكس ، فقػػد جػػاء  فػػي إمَّ

الحديث الصحيم ، قولو صمى الل عميػو وسػمـ : يتعػاقبوف فػيكـ مبلئكػ  بالميػؿ 
فيصػػعد  ، ومبلئكػػ  بالنيػػار ، فيجتمعػػوف فػػي صػػبلة الفجػػر وصػػبلة العصػػر ،

نمػا  كتـ عبػادي ؟الذيف باتوا فيكـ ، فيسأليـ ربيـ : كيػؼ تػر  وىػو أعمػـ بيػـ  وا 
، وأتينػػػاىـ وىػػػـ : تركنػػػاىـ وىػػػـ يصػػػموف فيقولػػػوف يـ رفًعػػػا لقػػػدرىـ  سػػػأليـ عػػػن
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مَّا أل جؿ أّنيـ ُيَعقّْبوف أعماؿ اإلنساف ، ويتتبعونيا بالحفظ والكتاب  يصموف : وا 
 ، وكؿ مف عمؿ عمبًل رـ عاد إليو ، فقد عقَّبو .

ـْ َيْحَسػػػُبوَف َأنَّػػػا ال َنْسػػػَمُد فرسػػػؿ الل تعمػػػـ وتكتػػػب ، قػػػاؿ الل تعػػػالى :   َأ
ـْ َوَنْجوَ  ـْ َيْكتُُبوفَ ِسرَُّى رؼ : اُىـ َبَمى َوُرُسُمَنا َلَدْيِي  { ٓٛ }الَز

ـْ َلَحػػاِفِظيَف }َٜكػػبل َبػػْؿ ُتَكػػذُّْبوَف ِبالػػدّْيِف }وفػاؿ تعػػالى :   فَّ َعمَػػْيُك { ٓٔ{ َواِ 
 {ٕٔ-ٛالنفطار :  }ا{ َيْعَمُموَف َما َتْفَعُموفَ ِٔٔكَراًما َكاِتِبيَف }

ئك  يجتنبػوف اإلنسػاف فػي حػالتيف قاؿ الحسف رضي الل عنو : إفَّ المبل
عنػػػػد أي :  وعنػػػػد جماعػػػػو ،: عنػػػػد غائطػػػػو ، أي : عنػػػػدما يقضػػػػي حاجتػػػػو ، 

 اَتبلئو بزوجتو ومباشرتو ليا .
وقػاؿ مجاىػػد : يكتبػػاف عميػػو حتػػى أنينػػو فػػي مرضػػو ، وقػػاؿ الضػػحاؾ : 
مجمسػػػيما ، أي : مجمػػػس الممكػػػيف ، تحػػػت الشػػػعر عمػػػى الحنػػػؾ ، أي : يقعػػػد 

 .الشف  السفمى والذقف الممكاف ما بيف 
وقػػػاؿ أبػػػػو أمامػػػػ  : قػػػػاؿ رسػػػػوؿ الل ، صػػػػمى الل عميػػػػو وسػػػػمـ : كاتػػػػب  

الحسنات عمى يميف الرجػؿ ، وكاتػب السػيئات عمػى يسػاره ، وكاتػب الحسػنات 
أمػػيف عمػػى كاتػػب السػػيئات ، فػػإذا عمػػؿ حسػػن  كتبيػػا صػػاحب اليمػػيف عشػػًرا ، 

ذا عمؿ سيئ  ، قاؿ صاحب اليميف لصاحب اليسار  : اتركو سبد ساعات ، وا 
 .لعمو يسبم ، أو يستغفر 

َوَيػْوـَ ومما يشيد عمى اإلنساف يـو القيامػ  جوارحػو ، قػاؿ الل تعػالى :  
ـْ ُيوَزُعػػػوَف } { َحتَّػػػى ِإَذا َمػػػا َجاُؤوَىػػػا َشػػػِيَد ُٜٔيْحَشػػػُر َأْعػػػَداء المَّػػػِو ِإلَػػػى النَّػػػاِر َفيُػػػ

ـْ َوُجمُػ ـْ َوَأْبَصػاُرُى ـْ َسػْمُعُي ـْ ِبَمػا َكػاُنوا َيْعَممُػوَف }َعَمْيِي ـَ ٕٓوُدُى ـْ ِلػ { َوقَػاُلوا ِلُجمُػوِدِى
َلْيػِو  َؿ َمػرٍَّة َواِ  ـْ َأوَّ َمَقُكػ ََ َشِيدتُّـْ َعَمْيَنا َقاُلوا َأنَطَقَنا المَُّو الَِّذي َأنَطػَؽ ُكػؿَّ َشػْيٍء َوُىػَو 

ـْ َتْسػػػَتِتُروَف َأْف َيْشػػػَيَد َعمَػػػْيكُ ُٕٔتْرَجُعػػػوَف } ـْ َوال { َوَمػػػا ُكنػػػُت ـْ َوال َأْبَصػػػاُرُك ـْ َسػػػْمُعُك
ـُ َكِريًرا مّْمَّا َتْعَمُموَف } ـْ َأفَّ المََّو ال َيْعَم ـْ َوَلِكف َظَننُت ـُ الَِّذي ُٕٕجُموُدُك ـْ َظنُُّك { َوَذِلُك
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اِسػػِريَف } ََ ػػْف اْل ـْ َفَأْصػػَبْحتـُ مّْ ـْ َأْرَداُكػػ َمرْػػًوى  { فَػػِإف َيْصػػِبُروا َفالنَّػػارُ َٖٕظَننػػتـُ بِػػَربُّْك
َف اْلُمْعَتِبيَف } ف َيْسَتْعِتُبوا َفَما ُىـ مّْ ـْ َواِ   {ٕٗ-ٜٔ }فصمت : {ٕٗلَُّي

عف أنس رضي الل عنو قاؿ : ضحؾ رسوؿ الل صػمى الل عميػو وسػمـ 
َـّ ضػحكتُ  ذات يوـ حتى بدت نواجذه َـّ : ؟ قػالوا  ، رػـ قػاؿ : أال تسػألوني مػ مػ

عبد ربو يـو القيام  ، قػاؿ مجادل  ال ضحكَت يا رسوؿ الل ؟ قاؿ : عجبُت مف
فػػإفَّ لػػؾ ذلػػؾ ، قػػاؿ :  قػػاؿ : : يػػا رب ألػػيس وعػػدتني أف ال تظمَمنػػي ؟ؿ : يقػػو 

مػػف نفسػػي ، قػػاؿ : أَو لػػيس كفػػى بػػي شػػييًدا ،  إالّ ًدا فػػإنّْي ال أقبػػؿ عمػػي شػػاى
ـُ عمى فيػو وتػتكمـ أركانػو بمػا كػاف يعمػؿ ، قػاؿ  وبالمبلئك  الكراـ َت َْ ؟ قاؿ : َفُي

 بعًدا لكفَّ وسحًقا ، عنكفَّ كنُت أجادؿ .فيقوؿ ليفَّ  :
فحػػػػيف ال يرضػػػػى اإلنسػػػػاف بشػػػػيادة الل والمبلئكػػػػ  ، ويطمػػػػب أف يكػػػػوف 

مػا بالشاىد مف نفسو ، ُيمجـ فمػو ويمنػد مػف الكػبلـ ، فتشػرع تشػيد عميػو أذنػاه 
مػا كػاف يػرى مػف الحػراـ ، وكػذلؾ بكاف يسمد مف الحراـ ، وتشيد عميػو عينػاه 

 عميو فَذه وكفو ، بما كاف يفعؿ بيما . يشيد
وقػػد بػػيَّف الل ، سػػبحانو ، أفَّ ىػػؤالء كػػانوا يرتكبػػوف المحرمػػات ويعصػػوف 

قػػػاؿ تعػػػالى :  لل ال يػػػراىـ ، وال يعمػػػـ بأفعػػػاليـ الل ، ألنَّيػػػـ كػػػانوا يظنػػػوف أفَّ ا
ـُ َكِريًرا مّْمَّا َتْعَمُموفَ   ـْ َأفَّ المََّو ال َيْعَم   {ٕٕ }فصمت :َوَلِكف َظَننُت

أَبرنػا الل ، جمػت ، ف ال نقػد فيمػا وقعػوا بػو مف أجؿ ذلؾ ، مف أجػؿ أ
نػػا رحمتػػو ، أنَّػػو أحاطنػػا بمبلئكتػػو ، وأنَّيػػا تعمػػـ مػػا نعمػػؿ ، وىػػي معنػػا فػػي حمّْ 

وترحالنػا ، تسػجؿ كػؿ مػا يصػدر منَّػا ، وقػد أَبرنػا نبينػا الكػريـ عػنيـ بػأنَّيـ ال 
نيػار ، حتػى أوصػانا ، عميػو الصػبلة والسػبلـ ، يفارقوننا ، ال فػي ليػؿ وال فػي 

 بقولو : فاستحيوىـ .
لػػى  اجتنػػاب المعاصػػي ، فميػػدفعنا إلػػى اجتنابيػػا إفػػإف لػػـ يػػدفعنا الَػػوؼ 

 الحياء 
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 المصادر والمراجع

ىػػػػػػػ ، حقػػػػػػؽ ُأصػػػػػػولو، ٘ٗٚالبحػػػػػػر المحػػػػػػيط ألبػػػػػػي حيػػػػػػاف األندلسػػػػػػي  ت:  -
دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث  عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ المييػػػػػدي، ، الطبعػػػػػ  األولػػػػػى ، -الػػػػػدكتور

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔالعربي ، بيروت ،
ىػػ  إدارة الطباعػ  المنيريػ ، الناشػر ٔ٘ٚبدائد الفوائد البف قيـ الجوزي   ت: -

 ت . -دار الكتاب العربي، بيروت  د

البدايػػػػ  والنيايػػػػ  ، لئلمػػػػاـ الحػػػػافظ أبػػػػي الفػػػػداء إسػػػػماعيؿ بػػػػف كريػػػػر القرشػػػػي -
طبع  وورقيا عبد الػرحمف البلدقػي ، ىػ  اعتنى بيذه الٗٚٚالدمشقي  ت : 

ومحمػػد غػػازي بيضػػوف ، الطبعػػ  العاشػػرة ، دار المعرفػػ  ، بيػػروت ، لبنػػاف 
 ـ.ٕٚٓٓىػ=ٕٛٗٔ

البرىاف في توجيو متشابو القرهف ، لمحمود بػف حمػزة بػف نصػر الكرمػاني ت -
ىػ  تحقيؽ عبد القادر عطػا ،الطبعػ  األولػى ف دار الكتػب لعمميػ  ، ٘ٓ٘: 

 ـ .ٜٙٛٔىػ ٙٓٗٔف بيروت ، لبنا
البرىػػاف فػػي عمػػـو القػػرهف لبػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الل الزركشػػي،  ت: -  

ىػػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػؽ أبػػػػػػػػػػي الفضػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدمياطي ، دارالحػػػػػػػػػػديث ، القػػػػػػػػػػاىرة ٜٗٚ
 ـ .ٕٙٓٓىػ=ٕٚٗٔ،
جمػػػد الفوائػػػد مػػػف جػػػامد األصػػػوؿ ومجمػػػد الزوائػػػد ، البػػػف ظػػػاىر المغربػػػي -

د عبػد الَػالؽ الزنػاتي ىػػ، ضػبطو وصػححو محمػٜٗٓٔالمالكي ، المتػوفى 
ىػػػػػػػ ٖٕٗٔدار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػ  ، بيػػػػػػروت ، لبنػػػػػػاف ، ، الطبعػػػػػػ  األولػػػػػػى ، 

 ـ ٕٕٓٓ=
ري شرح صحيم البَػاري ، لئلمػاـ الحػافظ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر افتم الب-

العسقبلني ، تحقيؽ الشيخ عبد العزيز بف عبد الل بف باز ، الطبع  الرانيػ  
 ـ .ٕٓٓٓىػ ٕٔٗٔ، دمشؽ ، 

اإلسػػبلـ ووفيػػات المشػػاىير واألعػػبلـ لئلمػػاـ الحػػافظ المػػؤرخ أبػػي عبػػد تػػاريخ -
ىػػ  ٗٛٚالل شمس الديف محمد بف أحمػد عرمػاف بػف قيمػاز الػذىبي   ت : 

تحقيؽ مصطفى عبد القػادر عطػا ، الطبعػ  األولػى ، دار الكتػب العمميػ  ، 
 ـٕ٘ٓٓىػ = ٕٙٗٔبيروت 
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د بػف عبػد الػرحمف بػف تحف  األحوذي شرح جامد الترمذي ، ألبي عمي محمػ-
رج أحاديرو رائػد بػف صػبري  عبد الرحيـ المباركفوري ، قدـ لو واعتنى بو َو

 ت  .-بف أبي عمق  ، بيت األفكار الدولي   د
الترغيب والترىيب ، مف الحديث الشريؼ ،لئلماـ الحافظ زكي الديف بف عبد -

،مكػػػ  القػػػوي المنػػػذري ، حققػػػو أبػػػو عبػػػد الػػػرحمف المكػػػي ، الطبعػػػ  األولػػػى 
 ـ . ٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔالمكرم  ، الرياض 

تفسػػػير الجبللػػػيف، جػػػبلؿ المحمػػػي وجػػػبلؿ الػػػديف السػػػيوطي، مكتبػػػ  المػػػبلح  -
 ـ.ٜٜٙٔىػ = ٜٖٛٔلمطبد والنشر، دمشؽ، 

اعيؿ بػف كريػر الدمشػقي ف العظػيـ، لعمػاد الػديف أبػي الفػداء، إسػمهتفسير القػر -
 ـ..ٜٓٛٔىػ = ٓٓٗٔدار المعرف ، بيروت  ىػ ٗٚٚ ت: 

ىػ  ، ٖٓٔف، لمحمد بف جرير الطبري  ت: هجامد البياف عف تأويؿ أي القر -
ضػػػػػػػبط وتعميػػػػػػػؽ محمػػػػػػػود شػػػػػػػاكر، دار إحيػػػػػػػاء التػػػػػػػراث العربػػػػػػػي، بيػػػػػػػروت، 

 ـ.ٕٙٓٓ -ىػٕٙٗٔ
ىػػػ  الطبعػػ  ٔٚٙالجػػامد ألحكػػاـ القػػرهف ، لمحمػػد بػػف  أحمػػد القرطبػػي  ت: -

 ـ.ٜٙٚٔ -ىػٖٚٛٔالراني ، دار الكتاب العربي، القاىرة، 
 ئؿ النبوة ، ألبي نعيـ األصبياني .دال-

 دالئؿ النبوة ، لمبييقي .-
روح المعاني في تفسػير القػرهف العظػيـ والسػبد المرػاني ألبػي الفضػؿ محمػود -

ضػػػبطو وصػػػححو عمػػػي عبػػػد البػػػاري  ىػػػػ ٕٕٚٔ ت :اآللوسػػػي البغػػػدادي  
ىػػ = ٕٙٗٔعطي  ، الطبع  الراني  ، دار الكتب العمميػ  ، بيػروت ، لبنػاف 

 . ـٕ٘ٓ
الػروض األنػػؼ فػي شػػرح السػيرة النبويػػ  البػف ىشػػاـ: السػييمي، تحقيػػؽ عبػػد  -

 ـ.ٜٚٙٔالرحمف الوكيؿ، دار النصر لمطباع  القاىرة 

بػف عمػي زاد المسير في عمـ التفسير،  ألبي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف -
وضػػػػد حواشػػػػيو، أحمػػػػد شػػػػمس الػػػػديف ،   ىػػػػػٜٚ٘بػػػػف محمػػػػد الجػػػػوزي  ت:

 ـ.ٕٕٓٓ-ىػٕٕٗٔدار الكتب العممي ، بيروت ،  الطبع  الراني  ،
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سػػػػػػنف أبػػػػػػي داود ، ألبػػػػػػي داود سػػػػػػمماف بػػػػػػف األشػػػػػػعث السجسػػػػػػتاني ،  ت : -
 ت  .-ىػ  اعتنى بو بيت األفكار الدولي   دٖ٘ٚ

ػػرج أحاديرػػو ٖٕٔالسػػيرة النبويػػ  البػػف ىشػػاـ  ت :  - ىػػػ  وضػػد حواشػػيو ، َو
يروت ، لبنػاف بالعممي  ، الكتب  فؤاد بف عمي حافظ ، الطبع  الراني  ، دار

 ـ .ٖٕٓٓىػ ٕٗٗٔ

ىػػػ  المسػػمى : المنيػػاج شػػرح ٙٚٙصػػحيم مسػػمـ بشػػرح اإلمػػاـ النػػووي  ت :-
صػػحيم مسػػمـ بػػف الحجػػاج ، تحقيػػؽ الشػػيخ َميػػؿ مػػأموف شػػيحا ، الطبعػػ  

 ـ .ٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔالراني  عشرة ، دار المعرف  ، بيروت ، لبناف ، 
مػف عمػـ التفسػير،  لمحمػد بػف  والدرايػ فتم القػدير الجػامد بػيف فنػي الروايػ  - 

 -ىػػ ٖٗٛٔىػػ  مطبعػ  البػابي الحمبػي، مصػر ٕٓ٘ٔعمي الشوكاني  ت: 
 ـ.ٜٗٙٔ

الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػػوامض التنزيػػؿ وعيػػوف األقاويػػؿ فػػي وجػػوه التأويػػؿ ، -
ىػػػ   ٕٛ٘ألبػي القاسػػـ جػػار الل محمػود بػػف عمػػر بػف محمػػد الزمَشػػري  ت:

السػػبلـ شػػاىيف ، الطبعػػ  الرالرػػ  ،  ، رتبػػو وضػػبطو وصػػححو ، محمػػد عبػػد
 ـ.ٖٕٓٓ-ىػٕٗٗٔدار الكتب العممي ، بيروت، 

المبػػاب فػػي عمػػـو الكتػػاب ، ألبػػي جعفػػر عمػػر بػػف عػػادؿ الدمشػػقي الحنبمػػي -
ىػ، تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجػود، والشػيخ ٓٛٛالمتوفى بعد سن  

،  عمػػػػػي محمػػػػػد معػػػػػوض، الطبعػػػػػ  اأُلولػػػػػى ، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػ  بيػػػػػروت
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لمقاضي أبي محمد عبد الحؽ بف -
ىػػػ  تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـ عبػػد الشػػافي ٙٗ٘غالػػب بػػف عطيػػ  األندلسػػي  ت:
 ـٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔتب العممي ، بيروت، محمد، الطبع  األولى ، دار الك

ميػػؿ مػػأموف مَتصػػر صػػحيم مسػػمـ لممنػػذري : اعتنػػى بػػو الػػدكتور الشػػيخ َ-
ىػػػػػ، ٕٛٗٔشػػػػيحا ، الطبعػػػػ  األولػػػػى ، دار المعرفػػػػ  ، بيػػػػروت ػ لبنػػػػاف 

 ـ ٕٚٓٓ=
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مَتصػػر صػػحيم البَػػاري ، والمسػػمى : التجريػػد الصػػريم ألحاديػػث الجػػامد -
الطبعػ  األولػى ، الصحيم لمزبيدي ، اعتنى بو الدكتور َميؿ مأموف شػيحا 

 ـ .ٕٛٓٓىػ =ٜٕٗٔبيروت ، لبناف ،  ، ، دار المعرف 
ىػػػػػػ ، ٙٓٙفػػػػػاتيم الغيػػػػػب أو التفسػػػػػير الكبيػػػػػر، لفَػػػػػر الػػػػػديف الػػػػػرازي  ت: م -

 ـ.ٖٜٛٔىػ = ٖٚ٘ٔ –ـ ٖٜٗٔىػ= ٖٖ٘ٔالمطبع  البيي  
ف المجيػػد ، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد الواحػػدي هالوسػػيط فػػي تفسػػير القػػر - 

ىػػػ  تحقيػػؽ الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود والشػػيخ ٛٙٗالنيسػػابوري  ت:
األولػػػػػى ، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػ ، بيػػػػػروت،   عمػػػػػي محمػػػػػد معػػػػػوض، الطبعػػػػػ 

 ـ.ٜٜٗٔ=ىػ٘ٔٗٔ
 المحتويات

 الصفحة المواضيع

 ٗ مقدم 

 ٘ ميزاف التقوى ال ميزاف النسبالموعظ  األولى : 

 ٓٔ مف إنسانيات ىذا الديف الموعظ  الراني  : 
ذا ما غضبوا ىـ يغقروف الموعظ  الرالر  :   ٚٔ  وا 

 ٕٗ بلة في السن مف فضؿ الصالموعظ  الرابع  : 

 ٖٖ  وقاؿ ربكـ ادعوني استجب لكـ الموعظ  الَامس  : 

 ٔٗ الديف المعامم الموعظ  السادس  : 

 ٚٗ وكونوا عباد الل إَواًناالموعظ  السابع  : 

 ٓ٘ وما الحياة الدنيا إاّل متاع الغرورالموعظ  الرامن  : 

 ٙ٘ عمي بف أبي طالب رضي الل عنوالموعظ  التاسع  : 

 ٕٙ عرماف بف عفاف رضي الل عنوالموعظ  العاشرة : 

 ٙٙ عمر بف الَطاب رضي الل عنوالموعظ  الحادي  عشرة : 

 ٖٚ أبو بكر الصديؽ رضي الل عنوالموعظ  الراني  عشرة : 
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 ٔٛ والدتو صمى الل عميو وسمـالموعظ  الرالر  عشرة : 

 ٛٛ فضؿ صبلة الجمع الموعظ  الرابع  عشرة : 

 ٜٙ التائبوفالموعظ  الَامس  عشرة : 

 ٕٓٔ فريض  الصبلة الموعظ  السادس  عشرة : 

 ٕٕٔ كتب عميكـ الصياـالموعظ  السابع  عشرة : 

 ٕٛٔ المتمسؾ بدينو في ىذا الزمافالموعظ  الرامن  عشرة : 

 ٖٚٔ مف بواكير السيرة النبوي الموعظ  التاسع  عشرة : 

 ٘ٗٔ ف الفارسي رضي الل عنوسمماالموعظ  العشروف : 

 ٓ٘ٔ مف مناقب السيرة النبوي الموعظ  الحادي  والعشروف : 

 ٙٙٔ مف معجزاتو صمى الل عميو وسمـالموعظ  الراني  والعشروف : 

ىرقؿ وصورة محمد صمى الل عميو الموعظ  الرالر  والعشروف : 
 وسمـ

ٜٖٔ 

 ٜٙٔ الساع  عبلمات الموعظ  الرابع  والعشروف : 

 ٕٕٔ ما بعد سكرات الموتالموعظ  الَامس  والعشروف : 

 ٕٙٔ القيام  وأيَّامياالموعظ  السادس  والعشروف : 

 ٕٕٕ الجن  والنارالموعظ  السابع  والعشروف : 

 ٖٕٔ رقؿ ال إلو إاّل الل في الميزاف الموعظ  الرامن  والعشروف : 

لل ، والبكاء مف فضؿ الَوؼ مف االموعظ  التاسع  والعشروف : 
 َشي  الل 

ٕٖٕ 

 ٖٕٗ مف مساوئ األَبلؽالموعظ  الربلروف : 

 ٕٗٗ حؽ الفقراء عمى األغنياءالموعظ  الحادي  والربلروف : 

ال ُيقبؿ العمؿ إاّل إذا ابتغي بو وجو الموعظ  الراني  والربلروف : 
 الل

ٕٗٙ 

 ٕٛٗ ف إلى الجارواإلحسا ـارحصم  األمف الموعظ  الرالر  والربلروف : 
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 ٕٕ٘ أجر الصبر عمى المصيب الموعظ  الرابع  والربلروف : 

وما مف داب  في األرض إاّل عمى الموعظ  الَامس  والربلروف : 
 الل رزقيا

ٕ٘ٙ 

 ٕٛ٘ الظمم  وحقوؽ الناسالموعظ  السادس  والربلروف : 

 ٕٕٙ وحور عيفالموعظ  السابع  والربلروف : 

محاوالت سرق  جر  رسوؿ الل صمى والربلروف : الموعظ  الرامن  
 الل عميو وسمـ

ٕٙ٘ 

 َما َيْمِفُظ ِمف َقْوٍؿ ِإاّل َلَدْيِو َرِقيٌب الموعظ  التاسع  والربلروف : 
 َعِتيٌد 

ٕٙٙ 

 ٕٕٚ المصادر والمراجد

 السيرة العممية

 .صوفي عمي الحمداني االسـ : عبد الجبار فتحي زيداف ذنوف -
ـ ، محمػػ  الشػػفاء ، قػػرب دورة قاسػػـ ٜٚٗٔخ الػػوالدة : الموصػػؿ/محػػؿ وتػػاري-

 الَياط .

 . ٕٜٙٔأنييُت دراستي االبتدائي  ، في المدرس  القحطاني  ، سن  -
 ـ .ٜ٘ٙٔأنييُت دراستي المتوسط  ، في متوسط  الحري   ، سن  -

أنييػػُت دراسػػتي اإلعداديػػ  ، فػػي اإلعداديػػ  المركزيػػ  ، القسػػـ العممػػي ، سػػن  -
 ـٜٚٙٔ

َػػريج كميػػػ  التربيػػػ  الممغػػاة / قسػػػـ المغػػػ  العربيػػ  /جامعػػػ  بغػػػداد ، حصػػػمُت - 
 ـ .ٕٜٚٔعمى شيادة البكالوريوس في ىذه الكمي  بدرج  جيد جدِّا ، سن  

ـ ، رػػػـ ُنقمػػػُت بعػػػدىا إلػػػى ٖٜٚٔ/ٓٔ/ُٜعيّْنػػػُت مدرًسػػػا فػػػي رانويػػػ  قّيػػػارة فػػػي -
سػط  المرنػى ، فمتوسػط  أبػي متوسط  َكَرْمِميْس ، رـ رانوي  قره قوش ، رـ متو 

بكػػر الصػػديؽ ، وبعػػد حصػػولي عمػػى شػػيادة الماجسػػتير، تػػـ نقمػػي إلػػى معيػػد 
 ـ .ٜٜٛٔإعداد المعممات سن  
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حصػػمُت عمػػى شػػيادة الماجسػػتير فػػي المغػػ  العربيػػ  ، بدرجػػ  جيػػد جػػدِّا عػػاٍؿ  - 
يرسػػػػالتي الموسػػػػػوم   المشػػػػاكم  بػػػػػيف واو الحػػػػاؿ وواو المصػػػػػاحب  فػػػػي النحػػػػػو 

ـ جامعػػػ  الموصػػػؿ / كميػػػ  اآلداب ، بموجػػػب ٜٛٛٔ/ٕٔ/ٕٓتػػػاريخ العربػػػي  ب
 ـ ٜٜٛٔ/ٔ/ٜفي  ٜٖٔ/ٔٔ/ٖاألمر الجامعي المرقـ 

حصمت عمى شيادة الدكتوراه في المغ  العربي  ، بدرج  امتياز ، بػأطروحتي -
ـ ، ٜٜٚٔ/ٛ/ٕٙالموسػػػػوم    مػػػػا  فػػػػي القػػػػرهف الكػػػػريـ /دراسػػػػ  نحويػػػػ   فػػػػي 

 ـ ٜٜٚٔ/ٜ/ٙٔبتاريخ  ٕٚعٕ/ٔٔ/ٖبموجب األمر الجامعي العدد 
تـ نقؿ َدماتي إلػى وزارة التعمػيـ العػالي ، وباشػرُت التػدريس بكميػ  المعممػيف -

 ـ ، التي ىي كمي  التربي  األساسي  حالياٜٜٚٔ/ٖ/ٜٔفي 
ُكمّْفػػُت بالَطابػػ  مػػف لػػدف وزارة األوقػػاؼ ، وكػػاف عػػدد الجوامػػد التػػي صػػعدُت -

، وأوؿ َطبػػػ  َطبتيػػػا كانػػػت فػػػي  فييػػػا عمػػػى منابرىػػػا ، َمسػػػ  عشػػػر جامًعػػػا
ـ ٜٚٛٔجامد الطالب/حي الرفاعي ، في األسابيد األولى مف افتتاحو ، سن  

، وأكرر َطبي كانت في جامد يونس النحوي المعػروؼ بجػامد شػيخ الشػط ، 
 ـٕٓٓٓوهَرىا كانت في جامد العطاش/كوكجمي ، رـ تركُت المنبر سن  

ألساسػي   ، جامعػ  الموصػؿ ، ومحاضػًرا بقيت أعمؿ تدريسيِّا بكمي  التربيػ  ا-
في الدراسات العميا ، ومناقًشػا ومشػرًفا لرسػائؿ الماجسػتير وأطػاريم الػدكتوراه . 
فػػي قسػػـ المغػػ  العربيػػ  فػػي الكميػػ  المػػذكورة ، حتػػى ُأحمػػُت إلػػى التقاعػػد بتػػاريخ 

 ـ .ٕٕٔٓ/ٙ/٘

 ـٕٕٔٓ/ٙ/ٖترقيُت إلى األستاذي  بتاريخ -
 ٕٓ٘ٓٓ٘ٓٓٚٚٓموبايؿ : 

 ٕٓ٘ٓٓ٘ٓٓٚٚٓيبر :  فا
 فيسبوؾ : البروؼ النحوي 
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 للمؤلف
رقـ اإليداع  في المكتب  الوطني  . لل والتقدـ المادي عند اإلنساف ا-ٔ
 . ـٜٚٚٔلسن   ٙٗٔ ببغداد

اغتنـ شبابؾ في طاع  الل ، الطبع  األولى ، مطبع  أسعد بغداد -ٕ
لسن   ٜٜٕببغدادـ ، رقـ اإليداع  في المكتب  الوطني  ٜ٘ٛٔىػ =٘ٓٗٔ
 ـ .ٜ٘ٛٔ
فضؿ الصبلة وحكـ تاركيا في الكتاب والسن  ، أو  رسال   إلى -ٖ

ـ رقـ اإليداع  ٜ٘ٛٔتارؾ الصبلة ، الطبع  األولى  ، مطبع  أسعد ، بغداد 
 ـ .ٜٙٛٔلسن   ٙٙ٘في المكتب  الوطني  ببغداد 

وقتئذ وىذه الكتب الربلر  نفدت نسَيا ولـ ُأعد طبعيا ا ألنَّيا لـ تكف 
 مسجم  عمى قرص ، أو مَزون  في حاسب  .

إعجػػػػػػاز القػػػػػػرهف الكػػػػػػريـ . رقػػػػػػـ اإليػػػػػػداع فػػػػػػي دار الكتػػػػػػب والورػػػػػػائؽ -ٗ
ـ وىػػو كتػػاب منيجػػي كنػػُت أدرّْسػػو لطػػبلب المرحمػػ  ٜٕٓٓ/ لسػػن  ٕٓٛببغػػداد

الرابع  في قسـ التربي  اإلسبلمي  / كمي  التربي  األساسي  / جامع  الموصؿ / 
 ج الذي قّررْتو عمادة الكمي  المذكورة .أعددُتو حسب المني

 ٖٓٛمواعظ إسبلمي  . رقـ اإليداع في دار الكتػب والورػائؽ ببغػداد/-٘
 ـٜٕٓٓلسن  

 ٗٓٛدروس إسبلمي  . رقـ اإليػداع فػي دار الكتػب والورػائؽ ببغػداد/-ٙ
 ـٜٕٓٓلسن  

بػػػػػيف الماضػػػػػي والحاضػػػػػر / قصػػػػػائد إسػػػػػبلمي  . وىػػػػػي مػػػػػف نظمػػػػػي -ٚ
ـّ رمػػػػػػاني  قصػػػػػػائد ، رقػػػػػػـ اإليػػػػػػداع فػػػػػػي دار الكتػػػػػػب والورػػػػػػائؽ وشػػػػػعري ، يضػػػػػػ

وقػػد غّيػػرُت عنوانػػو إلػػى : صػػيحاتي بػػُأمَّتي السَّػػبيَّ   ـٜٕٓٓلسػػن   ٘ٓٛببغػػداد/
 في رماني قصائد إسبلمي  

المشػػاكم  بػػػيف واو الحػػػاؿ وواو المصػػػاحب  فػػػي النحػػػو العربػػػي . رقػػػـ -ٛ
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 ـٜٕٓٓلسن   ٙٓٛاإليداع في دار الكتب والورائؽ ببغداد/
ا  في القرهف الكريـ / دراسػ  نحويػ  . رقػـ اإليػداع فػي دار الكتػب  م-ٜ

 ـٜٕٓٓلسن   ٚٓٛوالورائؽ ببغداد/
دراسػػات فػػي النحػػو القرهنػػي . . رقػػـ اإليػػداع بػػدار الكتػػب والورػػائؽ -ٓٔ
 ـٜٕٓٓلسن   ٔٔٛببغداد/

مػػػػػػػف مػػػػػػػزاعـ النحػػػػػػػاة . رقػػػػػػػـ اإليػػػػػػػداع فػػػػػػػي دار الكتػػػػػػػب والورػػػػػػػائؽ -ٔٔ
 ـٜٕٓٓلسن   ٛٓٛببغداد/

النصب عمى نزع الَافض والتضميف مف بدع النحاة والمفسريف ، -ٕٔ
 ـ .ٕٓٔٓلسن   ٕٖٚٔرقـ اإليداع بدار الكتب والورائؽ ببغداد/    

 ظػػػفَّ  وأَواتيػػػا والتضػػػميف فػػػي القػػػرهف الكػػػريـ . وقػػػد دمجػػػُت ىػػػذا -ٖٔ
 الكتاب في الكتاب السابؽ

ر  نموذًجا ، الوجوه الدَيم  في كتب الوجوه والنظائر ، لفظ  الذك -ٗٔ
مػػد بحػػث صػػغير بعنػػواف : لغػػ  القػػرهف فػػوؽ نحػػو النحػػاة رقػػـ اإليػػداع فػػي دار 

 ـٕٔٔٓلسن   ٜٛٚٔالكتب والورائؽ ببغداد/ 
وقد جعمُت الموضوع األوؿ مف ىذا الكتاب ضمف أحد مواضيد التمييد 
فػػػي كتػػػابي : ال وجػػػوه وال نظػػػائر ، تحػػػت عنػػػواف دراسػػػ  نموذجيػػػ  ، وجعمػػػُت 

 ضوع الراني ضمف التمييد في كتابي : مف مزاعـ النحاة .  كبلمي في المو 
ال وجػػوه وال نظػػائر فػػػي كتػػب الوجػػوه والنظػػػائر . رقػػـ اإليػػداع فػػػي -٘ٔ

 ـ ٕٗٔٓلسن   ٕٖٛدار الكتب والورائؽ ببغداد/ 
ب حػروؼ المعػاني . رقػـ اإليػداع تػاَتبلؽ األوجو والمعػاني فػي ك-ٙٔ

 ـ ٕٗٔٓ لسن  ٖٖٛفي دار الكتب والورائؽ ببغداد/ 
طرائػػؽ اَػػتبلؽ الوجػػوه فػػي كتػػب الوجػػوه . . رقػػـ اإليػػداع فػػي دار -ٚٔ

 ـ ٕٗٔٓلسن   ٖٗٛالكتب والورائؽ ببغداد/ 

 القرهف الكريـ األضداد في -ٛٔ
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تقػػديـ الجػػواب عمػػى شػػرطو فػػي النحػػو العربػػي وشػػواىده فػػي القػػرهف -ٜٔ
 الكريـ 

 و .لوال أف رأى برىاف ربتأويؿ قولو تعالى :  وىَـّ بيا-ٕٓ

 يكاد  في القرهف الكريـ .-دالل   كاد-ٕٔ
 نحوّياتي القرهني  .-ٕٕ
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